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Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare, barnskötare och 
modersmålspedagoger resonerar kring kulturella maktordningar och interkulturalitet 
på tre mångkulturella förskolor. Empirin har samlats in med hjälp av nio 
semistrukturerade intervjuer med pedagoger från de olika yrkeskategorierna. 
Resultatet visade att pedagogerna hade en positiv syn på interkulturalitet, men att det 
kan uppstå svårigheter när olika kulturer möts och skall samverka. Vidare kunde 
pedagogerna till en början inte se några maktordningar, men det framkom efter hand 
att status kunde kopplas till hudton i barngruppen. Vår slutsats är att makt, kultur 
och interkulturalitet är komplexa ämnen som det är svårt att få samförstånd kring, 
samt att det är av stor vikt att vara medveten om de egna normerna. Det verkar även 
vara eftersträvansvärt att ha gemensamma normer då "lika" tycks underlätta 
samvaron i förskolan. 
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1 Inledning 

Barn föds fördomsfria och nyfikna på sin omvärld men har redan vid sju till elva års ålder 
färgats av den kultur de växer upp i och gjort dess kulturella normer till sina egna (Döring 
m.fl., 2015). Sverige har under lång tid värdesatt demokrati och människors lika värde och 
har genom såväl arbets-, flykting- och anhöriginvandring (Yalcin, 2010) kommit att bli 
hem för många olika kulturella grupper. Under senare tid har dock främlingsfientliga 
åsikter, handlingar och politiska partier fått fäste i samhället och frågor om maktrelationer 
kopplat till kulturer har blivit aktuella. Men att skriva om maktrelationer i Sverige verkar 
vara tabubelagt och kan i sig självt ses som en makthandling (Hirdman, 1989). Vi vill ändå 
som blivande förskollärare närma oss ämnet, trots dess tabu och komplexitet, eftersom 
förskolan som institution är kopplad till samhället och dess diskussioner. Vi känner att det 
är nödvändigt att belysa makt som en ofrånkomlig del av vår egen, och även barnens 
vardag såväl inom som utanför förskolans verksamhet. Vi hoppas därför att vår studie om 
kulturella maktordningar i förskolan ska bidra till en ökad förståelse för vad det kan 
innebära att arbeta på en mångkulturell förskola samt vilka svårigheter och 
kategoriseringar som kan uppkomma i mötet mellan olika kulturer där. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare, barnskötare och modersmålspedagoger 
resonerar kring kulturella maktordningar och interkulturalitet på tre mångkulturella 
förskolor.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser pedagogerna på sitt arbete med att skapa en interkulturell praktik?  

 Kan pedagogerna se kulturella maktordningar bland barn och personal i 
verksamheten och i så fall vilka? 

1.3 Disposition  

Dispositionen i examensarbetet är upplagd enligt följande:  
I kapitlet Bakgrund presenterar vi först det teoretiska perspektiv som vi valt att utgå ifrån i 
studien. Därefter följer en uppställning av för vår studie viktiga begrepp samt vilken 
definition av dessa vi utgår ifrån i studien. I nästkommande del, Litteraturgenomgången, 
redogör vi för forskning och litteratur som på olika sätt belyser viktiga aspekter för vår 
studie. Examensarbetet fortsätter med kapitlet Metod, där vi beskriver våra metodval, vår 
datainsamlingsmetod, vårt tillvägagångssätt samt vår forskningsetik. Vi redogör därefter i 
kapitlet Resultat för en sammanställning av det empiriska materialet vi samlat in.  
Resultatet tolkas sedan utifrån vårt teoretiska perspektiv, aktuell forskning och förskolans 
läroplan under rubriken Analys. Den sista delen av studien, Diskussion, består av 
diskussioner kring våra metodval, studiens resultat och dess betydelse för förskolan som 
institution och för oss som blivande förskollärare. Därefter presenterar vi våra slutsatser 
samt ger förslag på fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt tar vi upp vårt teoretiska perspektiv och definitioner av betydelsefulla 
begrepp vi använder oss av i studien. Vi redogör även för delar av den forskning och andra 
litterära verk vi använt oss av för att belysa olika aspekter kopplade till syftet med studien 
och dess frågeställningar. Litteraturgenomgången presenteras tematiskt enligt följande; 
Kort historisk tillbakablick på invandring och kulturmöten, Lagar och Styrdokument, 
Mångkulturalitet och interkulturalitet, De andra och samhället, Språkets betydelse för 
inkludering och slutligen En tolkning av makt. 

2.1 Teoretiskt perspektiv   

Vi har i vår studie valt att analysera utifrån Lunneblads (2006) syn på ett institutionellt 
perspektiv. I Lunneblads definition av perspektivet ses förskolan som en institution och 
som en “ideologisk arena för produktion och reproduktion av mening, sociala identiteter 
och positioner “ (s.49). Förskolans syn på kunskap, normalitet och sunt förnuft ses även i 
förhållande till dess historiska konflikt mellan kulturella, politiska, sociala och ekonomiska 
intressen. Han menar att det i förskolan på så sätt skapas diskurser, det vill säga mer eller 
mindre bestämda, om än outtalade, sätt att resonera kring och förstå “verkligheten”. Några 
andra begrepp som Lunneblad tar upp som viktiga i perspektivet är ideologi, institution, 
positioner och de identitetsmöjligheter som möjliggörs eller förvägras genom dem samt 
slutligen artikulation.   

Lunneblad (2006) menar att förskolan som institution ger ett ramverk för vad som 
förväntas av de aktörer som befinner sig där. Förskolan är även reglerad av stat och 
kommun som bidrar till dessa ramar som ger såväl möjligheter som begränsningar i 
positioner, identiteter, relationer och handlingar hos de som verkar i förskolan. Genom 
traditioner och rutiner menar Lunneblad att det skapas påståenden som blir så naturliga 
att de slutligen blir personernas egna.  

Begreppet ideologi definierar Lunneblad (2006, s.52) som “ett analytiskt verktyg för att 
diskutera hur relationen makt/kunskap ‘legitimerar’ handlingar för en person eller grupp 
med människor”. Genom att använda sig av språk som verktyg kan ideologin definiera 
exempelvis vem och vad en individ är och vad som kan anses vara sunt förnuft (Lunneblad, 
2006). Språket anges som en viktig del i förståelsen av ideologi då språket hjälper oss att 
förstå och tolka vår omvärld och de relationer vi är en del av. Språk kan även ses som 
tecken, uttryck eller ord, som kan ha flera betydelser, där olika sociala grupper kan ge 
dessa olika mening (ibid.). Detta i sin tur leder till att det finns risk för missförstånd och 
konflikter då det kan råda oenighet om vilken diskurs som är “den rätta” (Lunneblad, 
2009). 

I sin definition av begreppet artikulation använder sig Lunneblad (2006) av den engelska 
översättningen av ordet, som förutom att betyda uttrycka, även innefattar foga samman 
och “skapa en enhet av skilda delar som med nödvändighet inte är givna” (s.54). 
Därigenom tänker sig Lunneblad artikulation som en process som skapar nya förbindelser 
mellan praktiker och verkningar, vilket i sin tur kan leda till oanade påföljder. Vidare 
menar han att människor på så sätt intar eller tilldelas olika sociala och diskursiva 
positioner som är unika för sammanhanget (ibid). “Hur en position artikuleras är då något 
som bestäms av specifika sociala processer beroende på kontexten och vem och vilka som 
har makten att tala” (Lunneblad, 2009, s.117-118). 
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Vi tolkar Lunneblads institutionella perspektiv som att förskolan som institution, med 
staten i ryggen, har lett till att pedagoger i förskolan har fått en stark position när det gäller 
handlings- och tolkningsföreträde i diskurser som rör förskolans verksamhet. Då 
verksamheten i förskolan bygger mycket på traditioner och rutiner har ett enhetstänkande, 
en gemensam diskurs för vad som betraktas som rätt, fått fäste. Detta i sin tur leder till att 
de som befinner sig i, eller är beroende av förskolans verksamhet, positioneras utifrån 
rådande diskurs och pedagogerna har på så sätt en stor påverkan på de relationer och 
identiteter som skapas i verksamheten. 

2.2 Begrepp  

Nedan presenterar vi några, i studiens sammanhang viktiga, begrepp och 
begreppsförklaringar som vi utgått ifrån i vårt arbete. Många av begreppen är komplexa 
och vi hävdar inte att vi ger en heltäckande beskrivning av dem. Vidare vill vi poängtera att 
vi inte har lagt några egna värderingar i beskrivningarna utan endast ändamålsenliga 
aspekter för att tydliggöra studiens innehåll och resultat. 

Andrafiering: Enligt vår tolkning sker en andrafiering när en individ eller grupp 
människor positioneras som icke tillhörande. De kategoriseras som de i förhållande till vi. 

Kultur:  
Enligt Lahdenperä (2004) kan kulturer baseras på religion, etnicitet, språk, tankegångar, 
kön eller klass. Vidare menar hon att kulturbegreppet innefattar en mängd olika aspekter 
såsom exempelvis kulturella produkter och avbildningar, traditioner, trosföreställningar, 
normer, värderingar, språk, sätt att kommunicera, känsloyttringar och självuppfattning. 
Även Stier (2009) beskriver begreppet som mycket komplext och att en uttömmande 
definition inte är möjlig. Vidare påpekar Stier att kultur inte är statisk utan “kulturen 
skapas och omskapas i samspelet mellan människor” (s.29.), samt att den tillägnas genom 
en socialisationsprocess från unga år och i hela livet. När vi i denna studie använder oss av 
begreppet kultur menar vi de värderingar, traditioner, språk och/eller religion som delas 
av en grupp människor. 

Mångkultur, interkultur, och interkulturalitet: Mångkultur “innefattar många 
kulturer och kulturyttringar” (Nationalencyklopedin). Lunneblad (2009) menar att 
mångkultur kan ses som en kvantifikation, något som är medan inter i interkulturell kan 
förstås som en handling eller en rörelse. Enligt Lahdenperä (2004) kommer interkultur 
från orden inter och kultur där inter betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion. 
Hon menar att interaktionen innebär en process som innefattar ömsesidighet, respekt och 
social rättvisa. Slås interkulturell upp i Nationalencyklopedin står det att begreppet “avser 
processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med 
varandra” (Nationalencyklopedin).  

Modersmål: Kan även kallas förstaspråk. Är det, eller de språk som aktivt används i 
hemmet och som ett barn lär sig först (Ladberg, 2003). 

Flerspråkig: Någon som kan mer än ett språk (Ladberg, 2003) 

Invandrare: I Begreppet invandrare – användningen i myndigheters verksamhet  
(Kulturdepartementet, Ds 2000:43) beskrivs att det inte finns en entydig definition. Detta 
då definitionen är beroende av om man utgår från objektiva kriterier, såsom 
medborgarskap, födelseland eller modersmål, eller subjektiva kriterier såsom utseende 
eller hur väl personen behärskar svenska. Vi har i studien även använt oss av begreppet 
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utländsk härkomst som en synonym till invandrare. Vi menar då med båda begreppen 
individer som själva anser sig tillhöra en grupp utifrån ovanstående kriterier, eller personer 
som av andra tillskrivs denna tillhörighet. 

Majoritetsspråk: Begreppet innebär enligt Skans (2011, s.28) “det officiella språk som 
talas i samhället och utgör normen”.  

Modersmålspedagog: Skolverket (2013) benämner modersmålslärare och 
modersmålsstödjare som modersmålspedagoger. I kommunen där vi gjorde vår studie har 
alla modersmålspedagoger, förutom de som undervisar i finska, integrerats i förskolans 
verksamheter. Vi kommer därför att använda oss av detta begrepp både för de flerspråkiga 
pedagoger som besöker olika förskoleverksamheter, och för de flerspråkiga pedagoger som 
integrerats i olika förskoleverksamheter och som kan ge barn där modersmålsstöd. 

Maktordning: Kleppe (1989) tänker sig makt som en energi som endast syns och 
existerar i relationen mellan människor. Makt är inte något fast utan förhandlas ständigt 
och den som har tolkningsföreträde är den som har makt, frivilligt eller påtvingat (ibid.). Vi 
tänker oss maktordningar som ett komplext begrepp som kan innefatta såväl 
maktförhållanden, maktpositioner, hierarkier och auktoritet, som social status och allmänt 
inflytande.  

Hierarki: Enligt Nationalencyklopedin innebär hierarki att status och auktoritet är 
“systematiskt fördelade i över- och underordningsförhållanden”  

2.3 Litteraturgenomgång  

I detta kapitel redogör vi för lagar, styrdokument, forskning och litterära verk som på 
olika sätt belyser viktiga aspekter för vår studie. Kapitlet är upplagt tematiskt enligt 
följande huvudrubriker; Kort historisk tillbakablick på invandring och kulturmöten, 
Lagar och Styrdokument, Mångkulturalitet och interkulturalitet, De andra och 
samhället, Språkets betydelse för inkludering och slutligen En tolkning av makt.  

2.3.1 Kort historisk tillbakablick på invandring och kulturmöten 

Historiskt har vikingar, romare och otaliga andra folkgrupper rest ut i världen och stött på 
andra kulturer. Kulturmöten är därmed inget som är nytt för vår samtid. Vissa av de möten 
som skett har resulterat i katastrof för den ena kulturen, medan andra kulturmöten har 
resulterat i ett gemensamt men inte problemfritt uppbyggande av exempelvis städer och 
länder (Stier, 2009). I Sverige har det under 1900-talet skett såväl reglerad 
arbetskraftsinvandring som flykting- och anhöriginvandring av grupper från bland annat 
Norden, Europa och Mellanöstern (Yalcin, 2010) och enligt statistik från Skolverket (2016) 
ankom det 2015 ca 15 000 barn bara i förskoleåldern. Samma år kom det enligt 
Diskrimineringsombudsmannen (2016) in 663 anmälningar gällande diskriminering 
utifrån etnisk tillhörighet, vilket gör den till en av de mer anmälda 
diskrimineringsgrunderna. Även i dagens samhälle är det alltså aktuellt att prata om 
kulturmöten och kanske extra mycket med tanke på nutidens ökade popularitet för 
främlingsfientliga partier både i Sverige och resten av världen (Sveriges riksdag, 2016; 
Adlercreutz, 2014, 26 maj; Flegenheimer & Barbaro, 2016, 9 november).  
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2.3.2 Lagar och Styrdokument  

I arbetet med blandade kulturer och interkulturalitet i förskolan finns det många 
styrdokument och lagar att förhålla sig till. I Barnkonventionen slås det fast att alla barn 
har flera friheter och rättigheter. I artikel 2 står det exempelvis att barns rättigheter inte får 
hindras av “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” (Unicef, 2009, s.14). Några av 
rättigheterna i barnkonventionen tas även upp i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 
Exempelvis klassas en anställds missgynnande av barn efter exempelvis etnisk tillhörighet, 
kön och religion som diskriminering och är enlig lagen förbjuden. Förskolan faller även 
under Skolverket och har egna styrdokument och allmänna råd som täcker arbetet med 
barn med olika bakgrunder och förutsättningar. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2016) framhålls det bland annat att förskolan ska arbeta aktivt med värdegrunden och med 
alla människors lika värde. En av dess uppdrag är att i samarbete med familjerna skapa en 
grund för livslångt lärande för barnen och bidra till barnens kulturella medvetenhet och 
skapande av en kulturell eller flerkulturell tillhörighet. Även vikten av att alla barn förutom 
det svenska språket får lära sig sitt eller sina modersmål framhålls såväl i Läroplanen som i 
Skollagen (2010:800). Där är personalens kunskaper och förhållningssätt gentemot 
flerspråkighet en avgörande faktor för framgång (Skolverket, 2013).    

2.3.3 Mångkulturalitet och interkulturalitet   

Många studier som gjorts behandlar ämnena mångkulturalitet, interkulturalitet och 
integrering och många talar om svårigheter och möjligheter som kan uppstå när kulturer 
möts. Skans (2011) påtalar dock att den mesta forskningen är gjord i grundskolan och 
menar att det även behövs mer forskning kring ämnet som är direkt kopplad till förskolan. 
En svensk studie av Lunneblad (2009) diskuterar mångkulturalitet och hur 
förskolepersonal arbetar för att barn ska kunna utveckla sin kulturella identitet. Lunneblad 
lyfter problemet med att förskolepersonalen där tänker i termer om vi och dem och 
hänvisar till att det kan bli en form av ytlig mångkulturalism där personal visserligen hyllar 
kulturell variation men att de inte kritiskt granskar den egna kulturens påverkan i 
samspelet. Personalens resonemang blir främst hur de kan få in exempelvis de andras 
högtider och mat i verksamheten men de tänker inte på att diskutera människors olika 
livsvillkor. Bunar (2001) talar om att mångkultur mestadels har kommit att förknippas 
med invandrare och “fattigdom, dåliga bostäder, dåliga skolor, ungdomsgäng och 
kulturella skillnader” (s.173). Lunneblad (2006) påpekar dock att mångkultur innefattar 
hela samhället och inte bara ska fokuseras på invandrare. 

Lahdenperä (2004) beskriver interkulturalitet som en process bestående av interaktion, 
respekt och jämlikhet. Den här processen menar hon kräver en förförståelse om exempelvis 
fördomars påverkan på samhället och påverkan på de sociala relationer vi skapar. Stier 
(2009) är inne på ett liknande spår när han beskriver interkulturell kompetens. Även han 
menar att förståelsen för den egna kulturen är en del i att kunna möta andra och att ett 
interkulturellt samspel förutsätter nyfikenhet, öppenhet och förståelse. Den interkulturellt 
kompetente, skriver Stier vidare, använder sig av motivation, kulturkunskap och 
färdigheter i mötet med andra kulturer och kan på så sätt undvika stora konflikter eller 
missförstånd. Målet med en interkulturell undervisning redan i skolan är enligt 
Lahdenperä (2004) dels att skapa ett demokratiskt, kritiskt och reflekterande 
förhållningssätt och dels att skapa kunskap och en positiv bild av såväl den egna som 
andras kulturer. Vidare menar hon att de dominerande synsätten ständigt bör granskas 
och ifrågasättas för att det som vi tar för givet ska kunna omförhandlas. 



 6 

Att anpassa sig till en kultur och samtidigt utveckla en flerkulturell identitet är en 
utmaning. Invandrade föräldrar som Bouakaz (2007) intervjuat är rädda för att deras barn 
ska förlora familjens kultur och traditioner. Skolverket (2013) poängterar att barn kan ingå 
i och känna tillhörighet i flera kulturer, men tillägger att det är viktigt att ha i åtanke att 
bara för att ett barn talar ett visst språk behöver det inte betyda att barnet känner 
tillhörighet till en etnicitet eller kultur förknippad med språket. ”Träd har rötter-
människor fötter” uttrycker sig Hylland Eriksen (citerad i Skolverket, 2013, s.18) som 
menar att människan inte är bunden till en viss plats, en viss kultur eller en oföränderlig 
identitet. Även Lahdenperä (2004) skriver att personer som växer upp med flera kulturer 
tenderar att plocka föreställningar och värderingar från flera håll för att skapa sin egen 
kulturella identitet. På detta sätt menar hon att det blir viktigt att skapa begrepp för 
personer som känner att de tillhör flera kulturella grupper.  

2.3.4 De andra och samhället 

Enligt en internationell studie av Döring m.fl. (2015) där 3088 7-11 åringar från sex olika 
länder fått svara på en bild-enkät om värderingar, var resultatet att människor tidigt i livet 
lär sig sin kulturs värderingar. Redan i 7-11 års ålder hade barnen fått liknande kulturella 
värderingar som de vuxna, vilket gör även små barn till kulturbärare (ibid). När människor 
sedan flyttar och kulturer möts verkar det generella synsättet vara att det är den flyttande 
minoriteten, invandrarna, som ska anpassa sig efter majoritetssamhället de kommer till. 
Exempelvis diskuterar Konkina, Lutovina, Anatolievna, Egorova och Thyssen (2015) i sin 
studie hur värdlandet kan hjälpa invandrare att anpassa sig till landets kultur, språk, 
traditioner och sociala regler. De menar att invandrarbarn i landets vanliga skolor kan 
utveckla känslor av ensamhet, utfrysning och utsatthet på grund av att de inte kan göra sig 
förstådda. Författarna förespråkar att barnen kan få hjälp att lära sig det nya landets kultur 
i multikulturella skolmiljöer där det finns ett speciellt utformat program för dem. Även 
Beiser, Goodwill, Albanese, McShane och Nowakowski (2014) tar upp invandrares 
anpassning till majoritetssamhället men med fokus på barnens mentala hälsa. De jämförde 
tre olika kulturers anpassning till majoritetssamhället och kom fram till att även 
föräldrarnas anpassning till landet påverkade barnens hälsa. De konstaterade att om 
föräldrarna bland annat hade dåliga kunskaper i samhällets majoritetsspråk kunde det leda 
till att föräldrarna utvecklade depression eller utanförskap. Föräldrarnas bristande 
språkkunskaper kunde även leda till missförstånd och spänningar inom familjen då barnen 
många gånger pratade samhällets majoritetsspråk bättre än föräldrarnas språk.  

Även i Sverige är synsättet att det är invandrarna som ska anpassas till det svenska 
samhället. Exempelvis visade Burns, Machado och Hellgrens (2007) studie att trots 
svenskars empati för invandrares svåra situation visade de ändå “tecken på otålighet med 
dessa nykomlingar och andra med invandrarbakgrund som inte lyckas anpassa sig till 
svenska normer, eller inte kan eller vill förstå hur man gör saker och ting i Sverige – även i 
små saker” (s.536). Även Stöhr (2007) visar att svenskar har höga krav på invandrares 
anpassning till den svenska normen. Genom att hänvisa till enkätundersökningar gjorda av 
bland annat Mångfaldsbarometern och Integrationsbarometern pekar han på att nästan 80 
% svarade att de ansåg att invandrare har en viss skyldighet till att anpassa sig till svenska 
vanor respektive ta till sig den svenska kulturen. Bunar (2001) talar om att det även bland 
invandrare i Sverige verkar ske en indelning mellan redan integrerade invandrare med hög 
sysselsättningsgrad och de nya invandrarna med låg sysselsättningsgrad, där de nya 
invandrarna bara antas leva på bidrag från samhället. Bouakaz (2007) inriktar sig på 
invandrares anpassning till den svenska skolan och skriver att det finns en skillnad i 
synsätt mellan lärare och invandrade föräldrar. Lärarna anger språk, kulturella och 
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religiösa skillnader som former av möjliga hinder medan föräldrar menar att de saknar 
förståelsen för vad det svenska skolsystemet förväntar sig av dem. Om lärarna inte har 
förståelse för barnets kultur i hemmet, och föräldrarna i sin tur inte har förståelse för 
barnets vardag utanför hemmet, kan detta leda till att barnet känner en dubbel ensamhet i 
integreringsprocessen där barnet inte vet hur det ska förhålla sig (ibid.). 

2.3.5 Språkets betydelse för inkludering och lärande 

Att kunna kommunicera är en avgörande aspekt i sociala sammanhang (Björk-Willén, 
2006; Kultti, 2012; Skaremyr 2014) och Vygotskij har, med sina sociokulturella tankar om 
att människor lär i interaktion med varandra och omgivningen, haft en stor inverkan på det 
svenska utbildningssystemet (Strandberg, 2006). Vygotskij menade att språk utgör 
grunden för allt lärande då människan genom språket kan sätta ord på sina tankar och på 
så vis kommunicera sina tankar med andra. Även Stier (2009) skriver att kommunikation 
är avgörande för att skapa gemenskap och såväl svensk som internationell forskning visar 
att språket ses som högsta prioritet när nyanlända barn och ungdomar träder in i 
utbildningssystemet (Nilsson & Bunar, 2016; Skans, 2011). Kultti (2012, s.44) uttrycker det 
som att “ Lärande av svenska är en fråga om flerspråkiga barns nuvarande och framtida 
livsvillkor och rättigheter” och kopplar detta till det sociokulturella perspektivet där språk 
är en förutsättning för delaktighet och lärande. För många invandrare, såväl barn som 
vuxna, är förskolan det första mötet med en social miljö på svenska. Därför är också 
förskolan en mycket viktig arena för barnens svenska språkutveckling (Skans, 2011). 
Ladberg (2003) skriver att språk är kulturbundet och att ord kan ha olika betydelse och 
användas i olika sammanhang i olika kulturer. Även Skaremyr (2014) lyfter att barn 
förutom att veta vad någonting betyder i olika sammanhang också behöver vara medvetna 
om att hur det sägs också påverkar hur det kan tolkas. Skans (2011) trycker på att om 
barnen inte förstår eller får hjälp med att förstå sin omgivning i förskolan så kan de heller 
inte tillgodogöra sig verksamheten. Det här menar Skans leder till exkludering och 
diskriminering som i sin tur innebär att förskolan har brustit i sitt uppdrag att inkludera 
och stödja alla barn i verksamheten. Skolverket (2013) har tagit fram ett forskningsbaserat 
stödmaterial för att bidra till att öka förskolepersonals kompetenser kring barns 
flerspråkiga utveckling. De påtalar samtidigt att stödmaterialet inte ger en färdig lösning 
som är allomfattande utan betonar vikten av att varje verksamhet måste utgå från sina 
specifika förutsättningar. 

Att bli och vara flerspråkig  

Skutnabb-Kangas (1998) framhäver att rätten till att lära sig alla sina språk är en viktig 
mänsklig rättighet och att barns undervisning i språk är avgörande för att den språkliga 
och kulturella mångfalden skall kvarstå. Hon menar att om barn inte lär sig sina föräldrars 
språk minst lika bra som föräldrarna så kommer språket att utarmas och slutligen 
försvinna. Vidare menar hon att språket också kontinuerligt måste användas för att inte 
glömmas bort. Skans (2011) skriver att barn kan lära sig språk på olika sätt och att det går 
att dela upp lärandet i styrt och naturligt. Styrt lärande är speciellt skapade situationer där 
fokus riktas mot ett visst innehåll medan det naturliga lärandet sker integrerat i den 
dagliga verksamheten. Vidare menar såväl Björk-Willén (2006) som Kultti (2012) att barn 
strävar efter att bli delaktiga och därför använder sig av och kombinerar olika språkliga 
resurser för att kunna kommunicera i olika aktiviteter. Barn med minoritetsbakgrund 
försöker anpassa sig till majoriteten i förskolans verksamhet för att få tillgång till 
delaktighet och lek med andra barn (Skaremyr, 2014). Kultti (2012) och Ladberg (2003) 
belyser även att barns modersmål är ett stöd i inlärningen av ett nytt språk och inte som 
många tror ett hinder. Detta då barn kan använda sig av sina tidigare erfarenheter och 
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kunskaper i modersmålet som utgångspunkt för att förstå och utveckla flerspråkighet 
(ibid.).  

Skans skriver att inom förskolan har rätten till modersmålsstöd aldrig varit obligatoriskt 
enligt lag men då språket är en så avgörande del för barns delaktighet och lärande betonar 
han betydelsen av flerspråkiga pedagoger som både talar barnens modersmål och 
majoritetsspråket. Detta för att modersmålspedagogerna kan synliggöra kopplingarna 
mellan de olika språken för barnet. I Averys (2015) studie betraktade 
modersmålspedagogerna sig själva inte bara som språkstödjare utan också som förebilder 
för barnen. De förmedlade även delar av de kulturella traditionerna och menade att de på 
så sätt kunde stärka barnens identitet och självkänsla. Skolverket (2013) uppmärksammar 
dock vikten av att när flerspråkiga pedagoger kan tala sitt modersmål med barn i 
verksamheten så gäller det att dessa inte blir alltför beroende av varandra. Skolverket 
betonar även att pedagogerna inte heller endast skall uppskattas för sina språkliga 
kompetenser, utan snarare ses som vem som helst i personalen med en specialkompetens. 

Skans (2011) liksom Skolverket (2013) skriver att språkval är sociala fenomen då 
omgivningens syn på och förhållningssätt till flerspråkighet påverkar vilken status det får 
att använda sig av olika språk. Det här i sin tur påverkar barns motivation och 
förutsättningar att lära sig, använda sig av och utveckla olika kommunikationsmöjligheter. 
Resultatet i Skans studie (2011) visade att pedagogerna hade ett positivt förhållningssätt till 
flerspråkighet. De flerspråkiga pedagogerna använde sitt modersmål som stöd till barnen 
och pedagogerna försökte dessutom att lära sig några ord på barnens modersmål. Skans 
ställer detta i kontrast till Lunneblads (2006) studie som visade att normen var att enbart 
tala svenska och att pedagoger med annat språk undvek sitt språk då det inte upplevdes 
som accepterat. Det majoritetsspråk som råder har enligt Skans i regel alltid en högre 
status och ett maktöverläge i förhållande till minoritetsspråken. Barnens syn på 
flerspråkighet och alternativa kommunikationsmöjligheter påverkas av pedagogers synsätt 
och har även betydelse för barns identitetsutveckling och självkänsla.  

Den enspråkiga normen   

Det svenska språket är i Sverige väldigt framträdande och det enspråkiga ses som en norm. 
Det här leder till att de som inte kan svenska, eller inte kan svenska tillräckligt bra, anses 
ha en brist som gör dem inkompetenta i språkliga sammanhang (Skolverket, 2013; Nilsson 
& Bunar, 2016). En otillräcklig språkkunskap i svenska kan för invandrare påverka 
möjligheten till en utbildning och ett arbete och kan även leda till ett allmänt utanförskap 
(Skans, 2011). Stier (2009) menar att språket i stor grad påverkar invandrares samspel 
med omgivningen då det bland annat används “för att förstå sin omvärld, skapa relationer, 
uttrycka sig, utöva makt och för att inhämta kunskap”(s.46). Vidare kan yrkesspråk, 
myndighetsspråk, dialekter eller språkliga nyanser stänga ute invandrare då de kan vara 
svåra att förstå trots en god vardagssvenska. Skans (2011) menar att uppdelningen vi som 
kan och de som inte kan skulle minskas om det är accepterat att använda sig av och blanda 
flera språk. Även i förskolan är svenskan normen och det språk som barnen förväntas 
använda i samspelet med varandra (Kultti, 2012; Björk Willen, 2006; Skaremyr, 2014; 
Lunneblad, 2006). Björk Willen (2006) menar att det beror på att svenskan är det 
gemensamma språket i verksamheten. Däremot behöver inte, enligt Björk Willén, ett 
gemensamt språk hindra barnen från att lära sig och använda sig av andra språk utöver 
det. I Lunneblads (2006) studie talades dock inte modersmålen på förskolan, eftersom det 
sågs som naturligt att endast tala svenska.  
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Språkanvändning som exkludering  

Språk kan som vi tidigare skrivit användas för att inkludera men det kan även användas för 
att exkludera. Stier (2009) beskriver språket som en del av den kulturbärande människan 
och att språket kan hjälpa oss att skilja ut dem ur en gemenskap och även användas som 
maktredskap. Exempelvis menar han, som tidigare nämnts, att yrkesspråk och dialekter 
kan stänga andra ute men att exkluderingen i dessa fall är oavsiktlig. I andra fall utesluts 
någon avsiktligt från gemenskapen genom att andra använder ett språk de vet att personen 
inte förstår (Kultti, 2012; Björk Willén, 2006). Björk Willén (2006) och Kultti (2012) såg i 
sina studier exempel på att barn alternerar språk, det vill säga att de växlar mellan språk 
både för att inkludera, men även för att exkludera andra barn i språklig gemenskap. Båda 
menar att barn snabbt blir medvetna om vem de kan kommunicera med på vilket språk och 
växlar på så sätt språk då de vill, eller inte vill att någon ska förstå. Språk används på så 
sätt medvetet för att utesluta någon ur en språklig gemenskap (ibid.).  

Forskare har även diskuterat huruvida speciell modersmålsundervisning är mer 
exkluderande än inkluderande för trots dess goda intentioner kan den nämligen bidra till 
en andrafiering av dem den är tänkt att gynna (Fridlund, 2011). Fridlund (2011) och Avery 
(2015) problematiserar modersmålsundervisningens goda intentioner med mer anpassning 
och avskild språkundervisning med att det leder till ett psykiskt såväl som fysiskt 
utanförskap. Risken för segregation och utanförskap är även något som Nilsson och Bunar 
(2016) diskuterar i sin artikel. Fridlund menar att barnen sorteras in i vi och de genom den 
skilda språkundervisningen och ställer sig kritisk till Skolverkets önskan om ett 
förtydligande kring modersmålsundervisning då hon menar att det saknas forskning om 
“hur språkutveckling gynnas på bästa sätt och utan att elever riskerar att delas upp i ‘vi’ och 
‘dom’” (s.234). En av de modersmålslärare Avery intervjuade uttryckte att även denna 
kände ett utanförskap i förhållande till de övriga lärarna; “‘They don’t want us, but 
whenever there is a problem, then they want us’” (s.247). 

2.3.6 En tolkning av makt  

Hirdman (1989) skriver att makt, med dess villkor och regler, skapas av människan själv 
och finns överallt. Leavitt (2005) anser att hierarkier ofta beskrivs i negativa termer samt 
att vår plats i en hierarki har blivit ett uttryck för att definiera oss själva. Vi blir något först i 
relation till andra. Hierarkier är på så sätt både är en produkt av och bidrar till människans 
vilja att lyckas, då det ger en känsla av värde och trygghet. Han påpekar att förhållandet 
mellan samhället och auktoriteter är komplicerat då inget samhälle eller större 
organisation skulle fungera utan hierarkier men att samhället samtidigt bygger på en 
demokratisk värdegrund med allas lika värde. Han talar om att personer med makt inte 
nödvändigtvis behöver vara auktoritär och bestämma över huvudet på folk, utan att de kan 
skapa en känsla av att de vill föra något framåt vilket kan vara motiverande och gynnsamt 
för alla inblandade. Kleppe (1989) beskriver makt som tolkningsföreträde. Den som har 
makt, både i det lilla och stora perspektivet, är den som styr hur saker och ting ska ses och 
förstås. Vidare menar Kleppe att makten ständigt måste omförhandlas då den påverkas av 
den aktuella kontexten. 

Hierarkier och maktstrukturer i barns samspel och relationer 

Tidigare forskning kring barns kamratrelationer har visat att barns sociala 
relationsskapande ständigt omförhandlas (Ahn, 2010). Barn försöker säkra sin sociala 
status och få makt genom att på olika sätt jämföra sig själva med andra, andras egenskaper 
eller saker. Den makt som barnet på så vis kan vinna är dock mycket bräcklig då den bara 
gäller i ett visst sammanhang och måste därför ständigt omförhandlas. De deltagande 
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barnen prövar olika strategier för att förhandla sig till en position och hantera dynamiken i 
grupperingarna. En av de mest framgångsrika strategierna att vinna respekt på är att 
kunna argumentera. Där anspelar barnen ofta på känslor för att uppnå sina mål (ibid.). 
Enligt Corsaro (2003) handlar barns kontrollbehov i leken om en känsla av att ha kontroll 
över sitt liv. Konflikter är naturligt förekommande i barns relationsskapande men hur 
barnen hanterar dessa konflikter beror mycket på “their local school cultures and in the 
wider community and society of which the kids are members”(ibid. s.193). Ahn (2010) 
påpekar att barns exkluderande praktiker står i konflikt med vuxnas idealiserande där alla 
ska få vara med och leka och likvärdighet förespråkas. Löfdahl (2004) skriver att 
rollfördelningen återspeglar de hierarkier som redan finns i barngruppen men att olika 
lekroller kan ha olika status i olika lekar. Corsaro anser att vuxna behöver ge stöd åt barnen 
att hantera konflikter och känslor men att barnen också lär sig att samspela av varandra.  

 Främlingsfientlighet och normer  

Indelningar av grupper och gränsdragningar grupper emellan är ingenting nytt för vårt 
samhälle. Stier (2009, s.105) konstaterar istället att “vidmakthålla gränser mellan den egna 
gruppen och andra grupper är inte bara typiskt för alla kulturer och etniska grupper, utan 
torde vara lika gammalt som människan själv”. Han hänvisar bland annat till att 
människor förr antog att främlingar kom med sjukdomar, olyckor och förstörelse vilket i en 
del historiska fall var en befogad rädsla. Stier menar att “kulturella och etniska grupper 
fungerar likt sociala vattendelare eftersom de definierar en gräns mellan den egna gruppen 
och alla andra grupper” (s.106). Den här gränsdragningen menar Stier skapar ett tänkande 
om vi och de där vi-gruppen gärna porträtteras som det rätta och de tilldelas egenskaper 
som står i stor kontrast till vi-gruppens egenskaper. Stöhr (2007) har i den studie vi 
tidigare nämnt kommit fram till samma fenomen. Resultatet av studien visar nämligen att 
svenskar har ett tydligt tänkande om att vi, alltså svenskar, är bättre än de, som då är 
invandrarna. Däremot framkommer detta förhållningssätt endast vid indirekta frågor 
vilket Stöhr kopplar till att svenskar “är under stark påverkan av normer som uttalar sig om 
vad som är politiskt korrekt beteende i sammanhanget” (ibid. s.148-149). Lunneblad 
(2006) påpekar att även skolan ser det svenska som rätt i och med att speciella 
målsättningar görs för invandrarna, eller som Lunneblad säger, de Andra, vilket kan ses 
som ett kompensatoriskt tänkande. De här tankarna om vi och de och oron för det som är 
annorlunda tas även upp av Stier (2009) som beskriver att rädslor gentemot främlingar 
kan ses i tre steg. I det första steget, menar han, är rädslan en direkt reaktion på det nya 
och annorlunda. I steg två har rädslan medvetandegjorts och blivit en del i den egna 
uppfattningen, det vill säga, den har bildat en främlingsfientlighet. I steg tre, avslutar Stier, 
används politiska eller “vetenskapliga” argument för att rättfärdiga rädslan.  

Yalcin (2010) ansluter sig i sin avhandling till Hans Lorentz syn på det anti-kulturella 
perspektivet som “ifrågasätter användningen av kultur som modell för identifiering och 
analys av sociala problem i det mångkulturella samhället”(s.30). Vidare skriver Yalcin att 
samhällsinstitutioner som exempelvis skola och polis ofta har “en avgörande roll för vem 
som ses som en legitim medborgare/medlem i nationen/samhället och vem som 
konstrueras som icke-tillhörande” (ibid.s.30). På så sätt menar han att vi och de skapas 
mellan institutioner och invandrare. Fridlund (2011) är inne på samma problematik och 
skriver att institutioner som ger grupper särskilda rättigheter även är med och formar 
dessa grupper samt att insatser som satts in för att gynna istället kan bli ett hinder i 
integreringsprocessen. Yalcin (2010) menar att uppdelningen av tillhörande och icke-
tillhörande skapar ett utanförskap som målar upp invandrare som problem på olika nivåer. 
Det leder i sin tur till att “invandrarna ges en underordnad position i samhället” (ibid, 
s.30). Även Bunar (2001) diskuterar invandrares underordnade position och menar att 
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invandrares ofta svaga ekonomiska tillgångar och sociala nätverk gör dem utsatta, 
framförallt i förhållande till skolan som vill ta över utvecklingen av barnen då “föräldrarna 
definieras som i det närmaste oförmögna att uppfostra sina barn till följd av den sociala 
marginaliseringen” (s.277). Invandrarföräldrars inställning till skolan är ett område som 
även Bouakaz (2007) lyfter upp och de föräldrar han intervjuat anger att de känner tilltro 
till skolan men att de själva inte förstår vad som pågår där och på så sätt inte heller kan 
vara med och påverka den i den grad de kanske vill.  

3 Metod  

I det här kapitlet beskrivs vilka metoder och vilket tillvägagångssätt vi valt att använda oss 
av i studien samt hur vi beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

3.1 Metodval   

Då vi i vår studie strävar efter att synliggöra intervjupersonernas uppfattningar kring vårt 
valda ämne har vi utgått från en kvalitativ forskningsmetod. I det kvalitativa synsättet är 
avsikten att tolka och förstå en helhet snarare än att generalisera, förutsäga och förklara 
(Stukát, 2011). Tonvikten läggs snarare vid ord än mängder eller tabeller (Bryman, 2011).  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Efter en del överväganden har vi valt att basera vår studie på kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer. Bryman (2011) rekommenderar semistrukturerade intervjuer som metod om 
forskaren vill få breda och personliga svar som håller sig till ett tänkt temat. I 
semistrukturerade intervjuer behöver inte frågor ställas på ett visst sätt eller i en specifik 
ordning vilket möjliggör för forskaren att följa informantens intresse och ställa följdfrågor 
på informantens svar. Forskaren kan på så vis få en fylligare bild av området (ibid). 

3.3 Tillvägagångssätt  

Nedan beskriver vi studiens genomförande, urval av informanter samt hur vi bearbetat 
insamlad data. 

3.3.1 Genomförande 

Vi kontaktade ett flertal förskolechefer via mail varav vi gick vidare med tre mångkulturella 
förskolor i en kommun i Mellansverige. Mailet innehöll en beskrivning av vår tänkta studie 
samt önskemålet att få kontakt med 1 förskollärare, 1 barnskötare och 1 
modersmålspedagog på respektive förskola som kan och vill ställa upp på intervju om vårt 
valda tema. Med hjälp av de kontaktuppgifter vi fick av förskolecheferna skickades sedan 
ett missivbrev ut till tilltänkta informanter (se bilaga 2). Efter deras samtycke intervjuades 
tre förskollärare, en modersmålspedagog och fem barnskötare, varav två agerade som 
modersmålspedagoger, från tre olika förskolor. I kommunen där de deltagande förskolorna 
ligger är det endast i finska som det finns pedagoger som åker runt till förskolorna där det 
går barn med finska som modersmål. För övriga språk finns det på många förskolor 
flerspråkig personal som kan ge språkstöd till de barn vars språk de talar. Fortsättningsvis 
kommer vi därför att kalla även de pedagoger som agerar som modersmålsstödjare 
integrerat i verksamheten för modersmålspedagoger. 
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Intervjuerna gjordes enskilt med varje informant och varade i cirka 40 minuter till en 
timme. Åtta av intervjuerna ägde rum på de olika förskolorna och en intervju hölls på 
förfrågan i informantens hem. Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) 
med bakgrundsfrågor och öppna frågor som kompletterades med följdfrågor för att 
förtydliga informanternas uppfattning kring våra frågor. Intervjuguiden skickades inte ut 
till informanterna i förväg. Detta då vi ville ta reda på informanternas personliga 
uppfattning och därför inte ville att de skulle diskutera frågorna med sina kollegor i förväg. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafoner efter informanternas samtycke. Vi valde 
att spela in intervjuerna då vi ansåg att det är svårt att hinna med att anteckna ordagrant 
under tiden samt att det är lätt att tappa fokus för intervjun (Bryman, 2011). 
Inspelningarna har sedan transkriberats och vi har båda läst igenom varandras intervjuer 
för att säkerställa att intressanta uttalanden lyfts fram i den vidare bearbetningen av 
empirin. Vidare har vi försökt att hålla studiens syfte och forskningsfrågor i åtanke när vi 
sammanställt, analyserat och presenterat studiens olika delar. 

3.3.2 Urval 

Vi valde att ta kontakt med förskolor som har en hög andel barn och personal med 
utländsk härkomst och uppfyllde vårt mångkulturella krav. En informant uppgav att de har 
99 % barn med annan etnisk bakgrund. I en annan av förskolorna angavs det att det finns 
totalt 21 olika språk representerade bland barnen och flera av informanterna arbetar i 
barngrupper där inte något barn är “helsvenskt”. Vidare valde vi att intervjua pedagoger 
från tre olika förskolor och yrkesgrupper men även med olika kulturella bakgrunder. Detta 
för att få en bredare bild av hur personal på förskolan kan uppfatta vårt valda 
ämnesområde. För att skydda de deltagande förskolornas och informanternas anonymitet i 
studien har vi inte definierat informanternas härkomstländer närmare. Undantag gjordes 
med pedagogen från Finland som gett sitt godkännande till detta. Enligt informanterna 
arbetar det ca 10-50% personal med utländsk härkomst på de deltagande förskolorna. 
Informanterna deltog efter förskolechefens och eget samtycke. I tabellen nedan visas 
informanternas yrke, härkomstland, ålder och längd på arbetslivserfarenhet i den svenska 
förskolan. Alla informanter var kvinnor. 

 

 

Yrkesgrupp Härkomst Ålder 
Arbetserfarenhet inom den svenska 
förskolan 

Förskollärare svensk 60 40 

Förskollärare svensk 46 19 

Förskollärare svensk 58 25 

Barnskötare svensk 52 30 

Barnskötare svensk 59 30 

Barnskötare utländsk 42 7 

Barnskötare samt modersmålspedagog utländsk 43 13 

Barnskötare samt modersmålspedagog utländsk 38 5 

Modersmålslärare finsk 54 35 
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Den litteratur och forskning vi använt oss av har vi funnit genom att söka i sökmotorerna 
Discovery, Diva, ERIC och SwePub samt genom att granska referenslistor från 
publikationer kopplat till ämnet. Vi har även använt oss av tidigare kurslitteratur från 
utbildningen. 

Sökord vi använt oss av för att finna litteratur i;  

ERIC: Cultur*, Interculture*, Preeschol*, Hierarchy, Child*, “Cultural pluralism”, “Power 
structures”, Leader 

Discovery: Hierarch*, Child*, cultur* 

SwePub: interkultur*, hierarki*, förskol*, “nyanlända barn”, flerspråkig*, barn* 

Diva: institutionell*, perspektiv* 

3.3.3 Databearbetning 

De inspelade intervjuerna har lyssnats igenom noga, transkriberats och lästs igenom flera 
gånger för att sedan sammanställas och kategoriseras i resultatet. Resultatet har i sin tur 
analyserats och diskuterats utifrån våra forskningsfrågor, litteratursammanställningen och 
Lunneblads definition av det institutionella perspektivet. Slutligen har vi formulerat en 
slutsats och presenterat förslag på fortsatt forskning kring vårt valda ämne. 

3.4 Forskningsetik  

Under hela studiens gång har vi beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (2011).   

Informationskravet: Informanterna informerades via vårt missivbrev om studiens syfte 
och användning, vad som förväntas av dem samt vilka rättigheter deras medverkande 
medför. 

Samtyckeskravet: Informanterna tillfrågades om de ville delta genom det utskickade 
missivbrevet och deras samtycke avkrävdes innan intervjuerna genomfördes. På så sätt 
ville vi försäkra oss om att de deltog av fri vilja. Vi tydliggjorde även att de kan avbryta sin 
medverkan när som helst utan några negativa konsekvenser. 
 
Konfidentialitetskravet: Vi har under hela studieprocessen varit noga med hur vi hanterat 
och förvarat information om de deltagande och det insamlade materialet att det inte ska gå 
att spåra informanterna eller deltagande verksamheter. Vi har även valt att inte benämna 
vilket land modersmålspedagogerna kommer ifrån för att lämna ut minsta möjliga 
information om informanterna. Undantag gjordes med modersmålspedagogen i finska då 
hon gett sitt godkännande till detta.  
 
Nyttjandekravet: Förutom att hantera och förvara uppgifter kring informanterna med 
försiktighet även lovat de medverkande att radera de inspelade intervjuerna samt 
transkriberingarna efter det att studien publicerats.  
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3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vi har i vår studie även försökt att uppfylla kraven på reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Reliabilitet kan beskrivas som tillförlitlighet, det vill säga att resultatet 
inte har påverkats av tillfälligheter eller slumpfaktorer medan validitet mer innebär hur vår 
valda metod och de slutsatser vi tagit kan fånga den verklighet vi vill studera (Bryman, 
2011.). Generaliserbarhet handlar om att resultatet går att överföra även till andra 
sammanhang (ibid). Vi diskuterar hur vår studie uppfyllt dessa krav under kapitlet 6 
Metoddiskussion.  

4 Resultat  

Vi presenterar nedan en sammanställning av resultatet av vår insamlade empiri. 
Huvudrubrikerna i kapitlet är Interkulturalitet enligt informanterna och Kulturella 
maktordningar i förskolans verksamhet. De har i sin tur delats in i underrubriker för 
att lyfta fram olika aspekter inom dessa temaområden samt för att göra materialet 
mera överskådligt. 

4.1 Interkulturalitet enligt informanterna 

Resultatet av intervjuerna visar att modersmålspedagogen i finska och förskollärarna var 
de som kunde ange en egen definition av innebörden i begreppet interkulturalitet. De var 
alla medvetna om att interkulturalitet handlar om ett förhållningssätt och beskrev det med 
begrepp som “nyfikenhet”,” intresse”,” öppenhet”, “respekt” och “acceptans” för andra 
kulturer och språk. Vidare beskrev de att det handlar om en ömsesidig relation där 
människor kan lära av varandra och att det gäller att försöka sätta sig in i den andres 
perspektiv. Alla tre förskollärarna nämnde även vikten av att arbeta normkritiskt, genom 
att reflektera kring både sina egna och andras normer och värderingar samt att synliggöra 
olikheter som någonting naturligt och positivt. Trots att förskollärarna kunde ge en egen 
definition av interkulturalitet så uttryckte de att de tyckte att det var svårt att sätta ord på 
sina tankar kring begreppet. Barnskötarna, både de svenska och de med utländsk 
härkomst, uttryckte stor osäkerhet kring begreppet interkulturalitet då de var mer 
familjära med mångkulturalitet. Flera av dem svarade att interkulturalitet även det hade 
med olika kulturer att göra, men kunde inte definiera begreppet närmare. Vi förklarade då 
skillnaderna och hur vi i studien definierar begreppet för att ha en gemensam 
utgångspunkt för resten av intervjun. 

4.1.1 Främjandet av interkulturalitet 

Samtliga informanter uttryckte sig positivt till mångkulturalitet och interkulturalitet. Flera 
angav att de inte ser på barn eller vuxna utifrån deras ursprung utan utgår från att alla är 
individer och att arbetet på så sätt inte skiljer sig så mycket från arbetet på vilken förskola 
som helst. Alla betonade ändå betydelsen av att ha flerspråkig personal och 
modersmålspedagoger som kan utgöra en bro i kommunikationen mellan barnen, 
pedagogerna och föräldrarna. Dessa pedagoger utgör på så sätt en trygghet för samtliga 
inblandade. Samtliga av informanterna med utländsk härkomst påtalade även att de själva, 
utöver sin språkliga specialkompetens, även kan bidra till en fördjupad förståelse i 
verksamheten för hur de utländska barnen och föräldrarna känner sig eller varför de agerar 
som de gör. Detta då de har egna erfarenheter från andra kulturer och även som 
invandrare i Sverige. Modersmålspedagogen i finska ansåg även att hon i sitt arbete kan 
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lyfta exempelvis finska traditioner i hela barngruppen där det går något finskt barn och att 
hon på så vis bidrar till interkulturalitet.  

Vidare framkom att fokus ligger på barnens svenska språkutveckling eftersom det enligt 
informanterna är avgörande för att barnen ska kunna bli delaktiga i förskolans verksamhet 
tillsammans med andra barn och pedagoger. Språkets betydelse lyfts även kopplat till 
barnens förutsättningar att senare klara skolan och integreras i det svenska samhället. En 
barnskötare uttryckte det som att de “ger” barnen något när hon talade om barnens 
utveckling av det svenska språket. Informanterna var alla överens om att flerspråkighet är 
någonting positivt och sa även att ett väl utvecklat modersmål bidrar till att barnen lär sig 
det svenska språket bättre. De beklagar samtidigt att många föräldrar inte vill att deras 
barn ska prata sitt modersmål med andra barn eller vuxna då föräldrarna tror att detta får 
en motsatt effekt. Pedagogerna försöker därför skapa intresse för både modersmålet och 
svenskan, exempelvis genom att be föräldrarna skriva upp vad vardagliga begrepp eller 
begrepp inom temaarbeten heter på barnens modersmål. Dessa listor hålls synliga och 
används i den dagliga verksamheten för att stödja barnens kommunikation och 
delaktighet, exempelvis vid måltider och vid samlingar. 

Det framkommer i intervjuerna att de flesta informanter såg samverkan med föräldrarna 
som ett ömsesidigt utbyte och att en stor del av arbetet med att skapa interkulturalitet 
handlar om att bygga goda relationer med föräldrarna. Detta för att föräldrarna har stort 
inflytande över barnens syn på sin egen identitet, över andra människor, olika språk och 
kulturer. Enligt informanternas utsagor lär både barn, pedagoger och föräldrar av varandra 
och pedagogerna berättar att de försöker att visa på allas lika värde och bidra till barnens 
och föräldrarnas delaktighet och inflytande i verksamheten. Att synliggöra intresse och 
acceptans för barnets och föräldrarnas modersmål och kultur framhålls även som viktig för 
att stödja barnets självkänsla och identitetsskapande. En förskollärare pekade dock på 
vikten av att som pedagog reflektera kring orsaken till att barnen och deras föräldrar bor i 
Sverige och att det inte är en självklarhet att de vill förknippas med sitt språk, sitt hemland, 
landets flagga eller en viss kultur. Pedagogerna måste därför vara lyhörda och försöka föra 
en öppen dialog med föräldrarna. Många föräldrar uttrycker också, enligt flertalet 
pedagoger, att de vill ses som integrerade i det svenska samhället och även barnen ger 
uttryck för att de inte vill betraktas som annorlunda. Förutom språk är just 
värdegrundsarbete, där olikheter lyfts fram som någonting naturligt, något som samtliga 
informanter anger vara en viktig del i deras arbete med interkulturalitet. Det framkommer 
även att pedagogerna försöker vara goda förebilder för barnen samt att de använder sig av 
reflektioner kring olika värdegrundsfrågor tillsammans med barnen. 

Vad det gäller användandet av material för att främja interkulturalitet angav 
informanterna liknande svar. Bland annat menade de att de använde sig av dockor med 
olika hudfärg samt litteratur, appar och musik på olika språk. En barnskötare ansåg dock 
att det kan vara svårt att ta in material på andra språk om man inte har någon pedagog 
som kan granska innehåll i dem först. 

4.1.2 Utmaningar med det interkulturella arbetet 

Flera av informanterna svarade först att de inte såg några hinder i arbetet med 
interkulturalitet men under intervjuerna framkom ändå vissa svårigheter. Bland annat att 
begränsade språkkunskaper kan innebära svårigheter i kommunikationen, både med 
barnen och föräldrarna, men även bland barnen sinsemellan då detta för barnen kan leda 
till utanförskap. Informanterna var dock överens om att barnen ofta snabbt lär sig svenska 
och andra sätt att samspela med de andra barnen. Användandet av tecken som stöd 
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används vid en av förskolorna och det framkommer även i intervjuerna att barn 
språkväxlar för att kommunicera med andra så gott de kan.  

Något annat som nämndes var att tidsbrist är ett hinder för att fördjupa arbetet med 
interkulturalitet och barnens språkutveckling. Tid angavs av informanterna även som en 
problematik då olika kulturer ser på och tolkar tidsangivelser på olika sätt. En annan 
“kulturkrock” de nämner, är att föräldrarna kan ha olika syn på att barnen i förskolan ska 
vara ute och leka, bli smutsiga och vara i skogen. Pedagogerna försöker då, enligt sina 
utsagor, att på ett respektfullt sätt förklara för föräldrarna hur man ser på tidsangivelser, 
lek, lärande, utevistelse, värdegrund osv. i den svenska förskolan och att det inte är farligt 
att vara ute i Sverige. De uttrycker även förståelse för att föräldrarnas inställning bygger på 
deras egna erfarenheter och kulturella värderingar. Flera av informanterna betonade 
vikten av att redan vid inskolningen informera om hur det fungerar i den svenska förskolan 
och vilka förväntningar man har på föräldrarna. Detta för att förebygga de svårigheter som 
mötet mellan olika kulturer kan innebära. En av barnskötarna ansåg att invandrare borde 
få information om hur det svenska samhället fungerar när de kommer till Sverige. Vidare 
menade hon att en del föräldrar inte vill anpassa sig efter det svenska samhället och gav 
exempel på en förälder som hade sagt “Regler är till för att brytas”.  

4.2 Kulturella maktordningar i förskolans verksamhet 

Alla informanterna uttryckte på något sätt att de inte ville generalisera kulturer, döma eller 
kategorisera barn eller föräldrar på något vis. Alla informanter förutom 
modesmålspedagogen i finska ansåg att de inte kunde se någon form av maktordning bland 
barnen, utan menade att barnen leker blandat mellan kulturgränserna. Flera informanter 
uttryckte att barn inte ser kulturella skillnader på det viset. Att barn som delar samma 
språk gärna tyr sig till varandra menade de beror på att ett gemensamt språk gör att 
barnen förstår varandra, vilket skapar trygghet snarare än att ha något annat motiv. 
Förskollärarna och de två modersmålspedagogerna som är anställda som barnskötare sa 
också att när barnen lärt sig svenska tenderar de att använda det framför sitt modersmål 
och att de är duktiga på att prata svenska när de leker blandat.  

Trots att informanterna sa att de inte såg några maktordningar uttryckte alla utom en 
barnskötare att de hört eller tidigare varit med om situationer som kan kopplas till 
maktutövande bland barnen. Några informanter var osäkra på om de maktsituationer de 
har sett varit kopplade till kultur. De trodde snarare att de mer varit kopplade till barnens 
personliga egenskaper. Andra informanter menade att kulturella maktordningar nog 
förekom bland äldre barn men inte bland yngre barn. Hur gamla äldre barn är kunde 
ingen av dem riktigt svara på, men modersmålspedagogen i finska reflekterade över att det 
kunde röra sig om fem-åringar, eventuellt tidigare. Alla utom två barnskötare uttryckte att 
det har förekommit att barn reagerat på varandras hudfärger och exempelvis inte velat leka 
med någon som är mörkare i hyn än de själva. Barnen ska exempelvis ha sagt “Jag vill inte 
hålla dig i handen, du är smutsig” till någon mörkhyad. Några informanter uttryckte också 
att det bland barnen verkade vara lägre status att vara mörkare i hyn då barn exempelvis 
uttryckt “Nej jag är inte brun”. 

Andra områden som, enligt informanterna, kunde leda till maktordningar bland barnen 
var språkanvändning som utfrysning då barn övergår till att prata ett språk de vet att den 
inkomna personen inte förstår. Även olika kulturers syn på mat och vad som är lämpligt att 
äta användes som ett sätt att markera rangordning och barn har gjort uttalanden som 
“Skyll dig själv om du äter griskött”. Den kulturella normen att pojkar och flickor inte får 
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leka tillsammans för att flickor inte får göra samma saker som pojkar förekom också hos 
barnen. Vid alla tillfällen menade informanterna att de negativa attityderna kommer från 
hemmet. 

4.2.1 Maktordningar bland personalen 

När det gällde kulturella maktordningar bland personalen menade informanterna att alla 
får komma till tals och att de försöker att använda och ta vara på varandras kompetenser. 
De flesta informanter ansåg att det inte fanns någon maktordning bland personalen och att 
alla är jämlika, men två informanter var mer eftertänksamma. Den ena menade att det 
förekommit antydningar om maktpositioner bland personalen men att det inte direkt finns 
någon hierarki. Den andra återberättade en händelse där personal pratat sitt hemspråk i 
personalrummet och inte övergått till svenska även om en svensktalande i personalen bett 
om att få vara delaktig i samtalet. Informanten var osäker på om detta rörde sig om en 
maktposition och att en liknande händelse troligen inte skulle hända henne själv, även om 
hon var osäker gällande det sista. Endast en informant uttryckte att hon kunde se 
maktordningar bland personalen och det var modersmålspedagogen i finska. Främst 
framställde hon sig själv som underordnad personalen på det ställe dit hon kom och att 
hon i enstaka fall inte kände sig välkommen i verksamheten alls. Hon menade att även om 
personalen inte säger något uttryckligt får hon ibland känslan av att de inte vill att hon för 
in sin kultur i verksamheten och gav exemplet att “det finns ett ledigt rum där borta”. Hon 
uttryckte att det är oproffsigt och rasistiskt, men menar att de troligen inte vet vad de gör 
och att det förmodligen beror på en rädsla för det som är annorlunda.  

4.2.2 Integrering, segregering och maktordningar 

Flera av informanterna påtalade vikten av barn och föräldrars integrering i det svenska 
samhället. Fler informanter anser att Sverige gör ett bra arbete med att integrera 
invandrare. Modersmålspedagogen ser dock en problematik i att samhället fortfarande är 
fysiskt uppdelat. Hon menade att barn på förskolor i områden där majoriteten har utländsk 
härkomst har sämre chanser att lära sig svenska av andra barn då det inte finns så många 
barn i verksamheten som är svenska. I andra områden, menade hon, finns det istället inte 
några barn med utländsk bakgrund och då blir mångkultur inte en naturlig del av 
uppväxten, vilket kan leda till osäkerhet när barnen träffar på andra kulturer i samhället. 
Avslutningsvis ansåg hon att om det endast var enstaka barn med annan kulturell 
bakgrund än majoriteten av gruppen så riskerade de dessutom att helt glömmas bort i 
verksamheten, då deras modersmål inte används eller uppmärksammas och då får “det 
barnet får ju inte den här interkulturella biten alls”. Oron att sticka ut som annorlunda 
menade hon också bidrog till att barn, och vuxna, försöker dölja sitt ursprung vilket är ett 
tecken på brister i den interkulturella förståelsen och acceptansen. En barnskötare med 
utländsk härkomst ansåg istället att landet är för bra på att integrera och ge invandrare 
inflytande på det sättet att det har blivit till den grad att invandrarna nästan tar över det 
svenska samhället. Hon menade att svenskar, till exempel, troligtvis inte skulle få bygga en 
kyrka i deras hemland men att det är fritt fram i Sverige att bygga. På så sätt menade hon 
att Sverige bidragit till att det skapats statushierarkier mellan kulturer.  

Två informanter med utländsk härkomst menade att maktordningarna i förskolan väl 
speglar det övriga samhället då även människorna där är rädda för olikheter. Alla 
informanter antydde på olika sätt att de märkt en ökning av kommentarer kring hudfärg 
och kulturella matregler bland barnen de senaste åren. Modersmålspedagogen i finska 
menade att främlingsfientligheten och rasismen ökat och att olikhet inte ses som lika 
naturligt som när hon kom hit som barn. Två barnskötare uttryckte att det är svåra frågor 
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vi kommer med men att väl alla kulturer håller lite mer på sin egen och att det då uppstår 
rangordningar.  Två andra informanter menade att det i samhället finns många 
grupperingar, både kulturella och icke-kulturella. Fler informanter svarade också att de 
sett eller hört att kulturella grupper tenderar att dela in varandra i fack efter status, även 
inom sin egen kultur. Särskilt modersmålspedagogen i finska uttryckte att hon diskuterat 
med personer från olika kulturer om hur de delar in varandra i A-folk, B- folk och C-folk 
efter exempelvis hur väl de är integrerade i samhället eller baserat på ekonomisk status. 
Hon menade att de som var väl integrerade i det svenska samhället och kunde försörja sig 
själva hade hög status, medan de som var frivilligt arbetslösa eller nyanlända till Sverige 
och inte kunde mycket svenska ofta hade låg status. Några informanter pekade även på 
samhällets uppdelning av kulturer och menade att olika kulturer gärna bosätter sig i 
områden där de har familj och bekanta. Detta menade informanterna leder till en ojämn 
fördelning av kulturer på förskolor i de olika områdena. Modersmålspedagogen i finska 
uttryckte att samhället på så vis blir segregerat, medan två förskollärare ansåg att det väl är 
en trygghet för familjerna att bo runt andra med samma kultur. 

5 Analys 

I analysen av studiens resultat har vi utgått ifrån aktuell forskning som vi tidigare 
redogjort för, förskolans läroplan samt undersökningens teoretiska utgångspunkt, det 
vill säga Lunneblads syn på ett institutionellt perspektiv. Analysen är uppdelad under 
rubrikerna Vi och dem - ambivalent positionering, Maktordning i verksamheten och 
Reducerade till språkstöd.  

5.1 Vi och dem - ambivalent positionering 

Ordet interkulturell skapade olika reaktioner hos informanterna och det var endast 
förskollärarna och modersmålspedagogen i finska som kände sig säkra nog att ge en egen 
definiering av begreppet. Övriga informanter var osäkra och mer familjära med begreppet 
mångkulturalitet men kunde ändå, efter att vi rett ut skillnaderna mellan begreppen 
redogöra för hur de arbetar med samspelet mellan olika kulturer. När informanterna 
började tala om sina erfarenheter och tankar kring sitt arbete med att skapa en 
interkulturell praktik, talade de ofta i termer om vi i förhållande till de. Vilka vi respektive 
de var varierades. Ibland var informanterna vi som arbetade med de som var barnen eller 
föräldrarna. Andra gånger var en grupp barn vi, när informanterna resonerade kring hur 
barnen förhåller sig till de, som då var andra barn. Vidare talades det också om hur de, som 
en viss kultur och hur de förhöll sig till andra kulturer. Vad vi kan se är att våra 
informanter på så sätt kategoriserar och positionerar sig själva och andra på olika vis i 
olika sammanhang. 

Flera informanter anger att de har ett positivt förhållningssätt till kulturella olikheter. 
Pedagogerna med utländsk bakgrund säger sig även kunna leva sig in i vissa av de 
utmaningar som invandrare i Sverige kan stöta på. Samtidigt tycker vi oss ibland kunna 
utläsa en kritisk underton i deras utsagor som tyder på att informanterna ändå lägger 
problematiken hos barnen och deras föräldrar. I resultatet framkommer det exempelvis att 
föräldrarnas förhållningssätt till den svenska förskolan när det gäller tid, lek, lärande eller 
värdegrund är aspekter som informanterna nämner i samband med de svårigheter som kan 
uppstå i samverkan med andra kulturer. Informanterna anger att de då försöker vara 
förstående och tillmötesgående, men att de ofta får hänvisa till att de måste följa förskolans 
läroplan. Att pedagogerna å ena sidan säger sig ha ett positivt förhållningssätt till olikheter 
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men å andra sidan uttrycker att deras arbete skulle vara lättare om invandrarna kunde 
svenska och förhöll sig enligt svenska normer framstår som motsägelsefullt. Någon som 
verkligen gav exempel för denna motsägelsefullhet var barnskötaren med utländsk 
härkomst. Å ena sidan var hon vi tillsammans med invandrarna och kunde förstå deras 
svårigheter. Å andra sidan positionerade hon sig som vi med svenskarna och uttryckte att 
invandrare borde anpassa sig mer till Sverige och den svenska kulturen. Burns, Machado 
och Hellgrens studie (2007) visar att svenskar i stor utsträckning uttrycker empati för 
invandrare men samtidigt uttrycker en viss “otålighet” inför att de inte anpassar sig till 
svenska normer. I vår studie gällde detta även för de integrerade invandrarna. Förskolan 
som institution företräder ideologin om allas människors lika värde och ett demokratiskt 
förhållningssätt som bas. Detta kommer i konflikt med de exkluderingspraktiker som 
genom resultatet synliggörs, vilket även Ahn (2010) och Leavitt (2005) kommit fram till. I 
en till synes oreflekterad konstruktion och reproduktion av en diskurs ställer sig 
pedagogerna själva i en central position för vad som anses rätt och riktigt. På så sätt 
artikuleras samtidigt de andra, det vill säga barnen och föräldrarna, som de avvikande som 
borde anpassa sig. 

Många föräldrar uttrycker också, enligt flertalet informanter, att de vill ses som integrerade 
i det svenska samhället och även barnen ger uttryck för att de inte vill betraktas som 
annorlunda. Detta ser vi som ett tecken på att den rådande diskursen påverkat hur 
föräldrarna och barnen positionerar sig själva, vilket i förlängningen påverkar deras 
identitet. Men som Lahdenperä (2004) belyser, kan människor känna tillhörighet till olika 
kulturella grupper men också känna osäkerhet kring sin kulturella identitet. Resultatet av 
studien visar att barn med utländsk härkomst ges begränsade möjligheter i förskolan att 
utveckla en flerkulturell identitet då de genom förskolans praktik förväntas integreras i den 
svenska normen och det svenska samhället. Många gånger har de inte möjlighet att 
utveckla sitt modersmål, antingen för att föräldrarna inte vill eller för att resurser i 
förskolan saknas. Föräldrarna tycks dessutom ibland, enligt informanterna, ta avstånd från 
sitt ursprung för att de inte vill förknippas med det de lämnat i hemlandet eller för att 
bättre passa in i det svenska samhället. Samtidigt verkar en del barn också ha känslan av 
att de är avvikande för att de exempelvis ser annorlunda ut eller inte behärskar det svenska 
språket. Det här gör att de hamnar i ett dubbelt utanförskap och ett ingenmansland där de 
inte vet hur de ska positionera sin identitet vilket samstämmer med den analys Bouakaz 
(2007) gjort i sin studie.  

I informanternas redogörelser framkom att de ser vissa svårigheter med att utöver olika 
språk arbeta med olika kulturer som ett ämnesområde. De anger att det exempelvis kan 
vara svårt att granska innehållet litteratur och musik på andra språk. Vidare anger 
informanterna att vissa föräldrar verkar vilja ta avstånd från sin kulturella bakgrund och 
att även detta ses som ett hinder. Ingen av informanterna tar upp religion som något de 
arbetar med tillsammans med barnen, utöver barnens förhållningssätt till vissa 
matrelaterade restriktioner. Huruvida de uppmärksammar olika kulturers traditioner i 
övrigt framkommer inte riktigt men detta förstår vi samtidigt just som att dessa inte 
uppmärksammas i särskilt stor grad. Vi uppfattar det som att informanterna skulle vilja 
arbeta med olika kulturer som ett ämnesområde men att det uppstått en ambivalens då de 
tycks sakna strategier för att arbeta med kulturer på ett djupare plan tillsammans med 
barnen. Rädsla för att framställa andra kulturer som någonting annorlunda eller att 
“trampa föräldrarna på tårna” kan möjligen vara orsaken till att pedagogerna i stället 
undviker att försöka. Kanske känner de sig inte tillräckligt insatta i olika kulturers 
diskurser?  
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5.2 Maktordningar i verksamheten 

Området kulturell makt tycktes skapa en känsla av obehag och osäkerhet bland 
informanterna. Likt vatten som inte vill komma i kontakt med olja verkar informanterna 
inte vilja närma sig frågan och de svar vi fick kring makt blev på så vis spretiga. Vi kopplar 
det till Leavitts (2005) beskrivning av att hierarkier, eller i vårt fall maktordningar, ofta 
tecknas i negativa termer och uppfattas som någonting dåligt. Baserat på de svar vi fick 
associerade informanterna maktordningar till att döma, generalisera och kategorisera barn 
och föräldrar utifrån kultur vilket de inte ville eller var bekväma med att göra. Kopplat till 
förskolans och samhällets ideologi där demokratiska värderingar och människors lika 
värde värderas högt är informanternas reaktion på ämnet inte helt oväntat.  

I början var det endast modersmålspedagogen i finska som beskrev någon form av 
maktordning i förskolan vilket skulle kunna bero på fler aspekter. Dels kommer hon som 
utomstående till verksamheten och hon är på så sätt inte direkt påverkad av en enskild 
institutions fostran så som de övriga pedagogerna. Ytterligare en aspekt kan vara att hon 
diskuterat maktordningar i olika sammanhang tidigare och därför känner sig mer bekväm 
med att diskutera ämnet. Senare i intervjuerna kommer det fram att alla informanter sett 
att det förekommit, eller hört någon prata om maktordningar kopplat till kulturer. 
Maktordningarna kopplas till att olika kulturella grupper tenderar att dela in varandra i 
fack som kan baseras på hudfärg, värderingar och graden av integration. Alla informanter, 
förutom modersmålspedagogen i finska, pratade om ämnet med en distans till sig själva. Vi 
tolkar det som om något obehagligt vill komma ut, men som de egentligen inte vill säga 
högt. Vi tycker oss i vår studie se liknande resultat som Stöhr (2007), nämligen att 
svenskar enligt normen inte vill visa att de ser problem med invandrare och deras 
integration. Endast i indirekta frågor framkom det vad informanterna verkligen ansåg. 
Våra informanter var även osäkra på vad maktordningar innebar i förhållande till vår 
studie, vilket visar på ordets mångtydighet i olika grupper och sammanhang. 

Informanterna närmade sig ämnet makt på olika vis. Några informanter menade att de 
maktpositioneringar de sett inte direkt kopplades till kultur utan till barns personligheter. 
Enligt Corsaro (2003) och Ahn (2010) är det vanligt med konflikter och indelningar mellan 
barn utan kulturers inblandning så en sådan koppling är fullt trolig. En av barnskötarna 
närmade sig den kulturella maktordningen med att ge ett exempel som hon hört men som 
hon var osäker på gällde en maktsituation. Exemplet gällde en situation i personalrummet 
där användning av modersmål skulle kunna tolkas som exkludering genom 
språkanvändning (Kultti, 2012; Björk-Willén, 2006). Modersmålsläraren i finska, å andra 
sidan tyckte sig se uppdelningar både bland barnen och bland personalen. Främst menade 
hon att hon själv kunde känna sig underordnad personalen dit hon kom och att de i vissa 
fall inte ville att hon skulle föra in sin kultur i deras verksamhet. Andra informanter 
menade att de inte alls ser några maktordningar. Vi tycker oss här se en önskan om att 
problemet har andra förklaringar än att det skulle röra sig om kulturell maktutövning. 
Detta eftersom förekomsten av kulturell maktordning inte verkar önskvärd i en verksamhet 
som bygger på en ideologi som förespråkar demokrati.     

I resultatet angav flera informanter efter ett tag att de upplevt en ökning av kommentarer 
kopplade till hudfärg under de senare åren. De hade även noterat att det bland barnen 
verkar vara lägre status att vara mörk i hyn då barn med mörk pigmentering exempelvis 
hävdar att de inte har det. Vi anser att detta är väldigt intressant och på ett plan vill vi 
koppla detta till Stiers (2009) andra nivå av rädslor för det som är annorlunda. Detta 
eftersom barnen verkar ha en medvetenhet kring att det är den mörka hudfärgen som ger 
en låg status, vilket skulle kunna tyda på en främlingsfientlighet. Samtidigt känner vi att 
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det inte riktigt stämmer in på barn. Barnen verkar ha en omedveten medvetenhet om det 
som ger status, vilket snarare skulle kunna tyda på att det är värderingar de fått från 
samhället. Som representanter för en institution med en ideologi som förespråkar lika 
värde, uttrycker informanterna att den nedvärdering som sker inte kan komma från deras 
verksamhet. De värderingarna måste, enligt informanterna, istället komma från hemmet. 
Här ser vi återigen att informanterna positionerar sig som företrädare för förskolans 
läroplan och därigenom samhället. Utifrån förskolan som institution så är barnens 
uttalanden om status kopplad till hudton problematiskt och därmed inget de kan ha fått 
från dem.  

Några informanter angav att när de hörde barn säga elaka saker till varandra, som 
exempelvis “jag vill inte hålla dig i handen, du är smutsig” så agerade de direkt. Förskolans 
pedagoger måste agera enligt läroplanen och den framhäver ett demokratiskt 
förhållningssätt (Skolverket, 2016). Läroplanen bygger i sin tur på samhällets värderingar 
om demokrati och människors rättigheter som är förankrade i lagar och förordningar, som 
exempelvis barnkonventionen (Unicef, 2009). Samhället skapar på så sätt förskolan som i 
sin tur påverkar vilka roller pedagogerna kan inta i förhållande till barnen. På så vis 
positioneras såväl pedagoger som barn in i roller som uppmuntras av samhället.    

5.3 Reducerade till språkstöd 

Resultatet visar att det inte finns modersmålspedagoger representerade i alla språk på de 
olika förskolorna. Pedagogerna hamnar i ett ideologiskt dilemma mellan en enspråkig 
norm och barnens rätt till modersmålet. För hur ska pedagogerna kunna ge barn stöd i att 
utveckla sitt modersmål när de inte själva behärskar det? Även när det finns pedagoger 
som behärskar samma språk måste barnen ändå lära sig svenska för att det är det språk 
som används generellt i förskolan, skolvärlden och i samhället. Kultti (2012) påpekar att 
svenska på så vis är avgörande för barns integrering i samhället. Pedagogerna försöker 
kompensera sina språkliga begränsningar genom att använda sig av listor med viktiga ord 
och fraser på barnens språk samt genom att försöka lära sig lite utantill. Trots att det 
framkommit att informanterna ser svårigheter i hur de ska kunna lära barnen mer om 
olika kulturer, utöver språkliga aspekter, tycks de modersmålspedagoger som ändå finns 
tillgängliga reduceras till sina språkliga kompetenser. De uppskattas som en trygghet då de 
kan fungera som en språklig “bro” mellan pedagogerna och barnen, samt barnens 
föräldrar. Trots att flera informanter påtalat svårigheter med att få in andra delar än språk 
i arbetet med att främja interkulturalitet var det främst modersmålspedagogerna själva 
som lyfte att de har bredare kulturkompetenser än bara språket då de även har kunskaper 
om olika traditioner och kulturella värderingar. Avery (2015) skriver att 
modersmålspedagogerna även kan ses som en kulturell förebild för barnen vilket i sin tur 
påverkar hur barnen ser på sig själva och sin hemkultur, även i relation till andra 
människor och kulturer. Modersmålspedagogerna, med sina olika kulturbundna 
kompetenser, kan på så sätt bidra till att förskolan som institution kan förändra diskurser 
kring hur människor ser på och förhåller sig till olika kulturer och olikheter överlag.   

Kommentaren till modersmålspedagogen i finska då hon hänvisats till ett rum “där borta” 
ger oss bilden av att hon främst arbetar med barn avskilda från resten av barngruppen. I 
hennes fall blir då möjligheterna större att anpassa undervisningen utifrån de deltagande 
individerna och att själv välja vad som kan vara passande att uppmärksamma kopplat till 
kulturen. De modersmålspedagoger som är integrerade i förskolan tycks ha svårare att få 
tid att arbeta individuellt med barnen utifrån deras kulturella härkomst. Å andra sidan kan 
enligt Avery (2015) och Fridlund (2011) en avskiljning från resten av barngruppen bidra till 
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att vi och dem-synsättet betonas. Men det är inte bara barnen som positioneras i ett 
utanförskap. Även modersmålspedagogen i finska gav i vår studie uttryck för att hon inte 
alltid kände sig välkommen i de verksamheter hon besökte, vilket även en 
modersmålspedagog i Averys studie uttrycker: “‘They don’t want us, but whenever there is 
a problem, then they want us’” (2015, s.247). 

Även språk i sig kan i enlighet med det institutionella perspektivet ses som maktredskap. I 
vår studie kan vi utläsa ett asymetriskt maktförhållande mellan dem som kan och dem som 
inte kan svenska. Det framkommer att informanterna ser vissa 
kommunikationssvårigheter med barn och föräldrar som inte behärskar det svenska 
språket så väl. En barnskötare uttryckte det som att hon “ger” barnen något när hon talade 
om deras utveckling av det svenska språket. Kanske menade hon att hon vill bidra till att 
alla barn ska ha samma möjligheter att kommunicera. Men barnskötarens uttalande kan 
också ses som att hon anser att förskolan hjälper barn att kompensera för de brister barnet 
har när det kommer till förskolan. Genom pedagogernas yrkesroll inom en institution har 
de utifrån det institutionella perspektivet också tillskrivits, och kanske även tillskrivit sig 
själv, en upphöjd position i förhållande till barnen och föräldrarna. Framförallt de med 
utländsk härkomst eftersom de inte har samma förutsättningar att hävda sig språkligt. 
Informanterna anger, som vi tidigare nämnt, att de uppmuntrar barnens användning och 
utveckling av sitt modersmål. Men anledningen tycks då främst vara att modersmålet 
gynnar utvecklingen av det svenska språket och på så sätt närmandet av den svenska 
normen (Kultti, 2012; Ladberg 2003). 

6 Diskussion 

I följande kapitel diskuterar och problematiserar vi det vi kommit fram till i analysen. 
Vi börjar med att reflektera kring våra val av metod och hur de har påverkat studiens 
resultat, dess tillförlitlighet och dess giltighet. Därefter diskuteras och 
problematiseras resultatet i sig i relation till vår framtida yrkesroll som förskollärare 
och förskolan som institution. Slutligen presenterar vi vår slutsats samt ger förslag på 
fortsatt forskning kopplat till studiens tema. 

6.1 Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Som 
utgångspunkt använde vi oss av en intervjuguide med mestadels öppna frågor för att ge 
informanterna möjlighet att med egna ord beskriva hur de ser på sitt arbete med att skapa 
en interkulturell praktik. Vi förstår att informanterna under en intervju inte kan sätta ord 
på allt de gör och tänker och därför har vi ställt följdfrågor och låtit informanterna ställa 
frågor till oss. Detta för att undvika missförstånd och för att få så uttömmande svar som 
möjligt. För att få med alla detaljer i informanternas utsagor gjorde vi ljudinspelningar av 
intervjuerna (Bryman, 2011) vilket gjorde det möjligt för oss att lyssna på informanternas 
svar flera gånger och även transkribera dem. För att försöka göra vårt insamlade material 
rättvisa har vi under hela processens gång reflekterat och diskuterat över materialets 
innehåll och betydelse med varandra och med vår handledare. Att tre personer har följt 
processen anser vi stärker studiens tillförlitlighet.  

Vi har i denna studie inte haft för avsikt att göra anspråk på huruvida informanternas 
uttalanden om deras praktik återspeglar den faktiska praktiken. För att få reda på hur 
informanterna förhåller sig i praktiken hade vi behövt göra observationer av 
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informanternas samspel med varandra, barnen och deras föräldrar. I början av 
arbetsprocessen funderade vi på att komplettera intervjuer med strukturerade 
observationer. Vi kom dock fram till att det skulle ha tagit för mycket tid att genom 
observationer ta fram ett tillräckligt talande och tillförlitligt material för vårt valda tema. 
Även intervjuer med barnen och deras föräldrar hade kunnat tillföra ytterligare perspektiv 
på vårt valda ämnesområde men på grund av studiens begränsade ramar var inte heller 
detta möjligt för oss.  

Vi kan inte generalisera resultatet av vår studie till att gälla samtliga verksamma pedagoger 
på samtliga svenska förskolor. Däremot valde vi att intervjua informanter från olika 
förskolor samt från olika yrkesgrupper för att på så sätt kunna få med olika perspektiv ur 
olika verksamheter. Vi menar att det breda underlaget bidrar till att studien blir mer 
allmängiltig. Den tidigare forskning som vi presenterat tyder på liknande resultat som den 
vi fått fram i vår studie vilket även det visar på vår studies giltighet. Detta tyder på att vårt 
resultat även skulle kunna gälla på andra mångkulturella förskolor. 

6.2 Resultatdiskussion    

Förskolan har ett dubbelsidigt och något dubbeltydigt uppdrag då verksamheten både ska 
tjäna staten och de familjer som har behov av dess verksamhet. Genom att följa lagar och 
styrdokument bidrar förskolan på så sätt till att reproducera samhälleliga värderingar och 
normer (Lunneblad, 2009). Samtidigt ska verksamheten, som förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) påtalar, synliggöra, uppmuntra och stimulera mångkultur. Detta ställer 
höga krav på pedagogerna som måste tolka hur de ska ta sig an uppdraget i praktiken.  

I studien framkommer det att det finns en ambivalens mellan en positiv inställning till 
olikheter å ena sidan och den monokulturella normen å andra sidan. I olika situationer 
positionerar sig informanterna i relation till barnen och deras föräldrar, eller kanske 
snarare den grupp som de omnämnda kan tillskrivas. På så sätt tillskriver sig 
informanterna handlings och tolkningsföreträde i det sammanhang som diskuteras och en 
diskurs om vi och dem framträder. Vår följdfråga till studien blir därför vilka möjligheter 
barn och deras föräldrar ges att frigöra sig från de positioneringar som de tillskrivs av 
pedagoger i förskolan, men även av samhället som stort. Vi har själva under arbetet med 
denna studie ofta funnit det svårt att prata om kulturella möten och de som varit 
inblandade i dessa möten, utan att själva känna att vi andrafierar individer eller kulturella 
grupper. En undran har därför väckts kring huruvida det går att tala om detta utan att det 
leder till en vi-och dem indelning. Lahdenperä (2004) menar att de dominerande synsätten 
ständigt bör granskas och ifrågasättas för att det som vi tar för givet ska kunna 
omförhandlas och påtalar därför också vikten av att kritiskt granska sig själv. Som vi ser 
det går det inte att komma ifrån en gruppering av människor när man talar om ett stort 
antal individer med olika förutsättningar. Vad som är viktigt är istället att bli medveten om 
sin egen position. Vilka värderingar artikulerar jag själv, vilka förväntningar har jag själv 
på min egen roll i sammanhanget och vilka förväntningar kan andra tänkas ha på mig. 
Samtidigt måste det också reflekteras kring hur min egen position och förhållningssätt 
påverkar och påverkas av min omgivning. Som Stier (2009) påtalar, baseras 
gränsdragningar mellan olika grupper på behovet av att definiera en egen tillhörighet. Stier 
(ibid.) men även Lunneblad (2006), påpekar att dessa grupperingar inte är fasta utan 
förändras i olika sammanhang beroende på vem som anses ha tolknings- och 
handlingsföreträde. 
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Lunneblad (2006) skriver att mångkultur i Sverige förknippas med det osvenska, med de 
Andra. Även Bunar (2001) och Stöhr (2007) är inne på att mångkultur förknippas med 
invandrare och någonting problematiskt. Kravet på anpassning läggs i enlighet med Stöhr 
(2009) och Burns, Machado och Hellgren (2007) på invandrarna. Det svenska samhället 
tycks uppfylla sin del i den interkulturella processen genom att acceptera att olikheter 
finns, men svårigheterna skjuts över på invandrarna. Om vi tar Lahdenperäs (2004) syn på 
självgranskning till ett samhällsperspektiv krävs det en diskussion i hela samhället kring 
hur alla tillsammans kan skapa interkulturalitet utan att ansvaret läggs på en grupp. Det 
behövs även en diskussion om vad som egentligen kan uppfattas som “svenskt” eftersom 
den “svenska kulturen” historiskt sett har skapats just genom interaktion med olika 
tankesätt och traditioner. 

I analysen framkommer det att makt tycks skapa ett obehag hos våra informanter och de 
vill inte kännas vid några maktordningar i verksamheten, något vi fann märkligt då makt 
enligt Leavitt (2005), Kleppe (1989) och Hirdman (1989) finns överallt. När det senare 
framkom att barn gav uttryck för värderingar som inte överensstämde med förskolans 
ideologi, exempelvis status kopplad till hudfärg, menade flera informanter att barnen inte 
kunnat få de värderingarna från verksamheten. Vi anser att det är viktigt att vi som 
förskollärare vågar vara medvetna om hur vår verksamhet kan bidra till att det skapas olika 
typer av maktordningar, trots ett inkluderande förhållningssätt. Kanske på grund av att det 
sker en omedveten andrafiering av barn och föräldrar i verksamheten. I ett större 
samhällsperspektiv anser vi att det är problematiskt att inte maktordningar syns eller 
uppmärksammas, framförallt de kulturbundna. Om ingen vill tala om att det finns 
maktordningar, som både vår studie och studier av exempelvis Stöhr (2007), Bouakaz 
(2007) och Bunar (2001) visar att det gör, hur ska då maktordningarna kunna förändras? 
Vi menar, i likhet med vad Konkina m.fl. (2015) och Beiser m.fl. (2014) studier visar, att 
endast när ett område synliggjorts går det att ta sig an de svårigheter som finns och arbeta 
för en förbättring. 

I analysen framkommer det att modersmålspedagoger uppskattas för sin språkliga 
kompetens men att deras övriga kompetenser inte verkar synliggöras. De tycks i stället bli 
reducerade till en förmänskligad språkbro som kunde tolka mellan barn, föräldrar och 
pedagoger. Ett språkligt fokus är egentligen inte så konstigt eftersom språket är en 
förutsättning för delaktighet, lärande och kommunikation, (Björk-Willén, 2006; Kultti, 
2012; Skans, 2011) men vi undrar vad det är som gör att modersmålspedagogernas 
kulturella erfarenheter inte utnyttjas mer. I Averys (2015) studie upplevde en 
modersmålspedagog till och med att hen endast var önskad när det fanns problem som 
behövde lösas. Vi kan förstå att det är svårt att få in kulturer som inte finns representerade 
i verksamheten, men i fall där det finns pedagoger och barn som delar språk och kultur 
borde förutsättningarna finnas. Barnen uppmuntras visserligen av informanterna att 
använda sitt modersmål men med anledningen att den, liksom Kultti (2012) och Ladberg 
(2003) skriver, gynnar den svenska språkutvecklingen. Det verkar som om den svenska 
normen som råder i förskolan (Kultti, 2012; Björk Willen, 2006; Skaremyr, 2014; 
Lunneblad, 2006) sätter käppar i hjulet för ytterligare kulturers platstagande i 
verksamheten. Detta kan vi finna märkligt då läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 
uttrycker att barn ska ges möjlighet att utveckla en flerkulturell identitet. Problematiken 
verkar ligga i att det råder en osäkerhet i hur det ska ske i praktiken. Vi tror att med mer 
medvetenhet om olika kulturer och ett ifrågasättande av den svenska normen kommer vi 
en bit på vägen i arbetet med att skapa interkulturalitet.  

Om pedagoger känner sig trygga i vad olika begrepp relaterat till förskolans uppdrag 
innebär, läggs även en god grund för att bemöta de utmaningar som arbetet i en 
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mångkulturell förskola kan innebära. Här ser vi också samverkan med föräldrarna som en 
viktig del i vårt framtida yrke. Vi vill som blivande förskollärare vara med att bidra till att 
dörrarna hålls öppna för barn att ta till sig av såväl föräldrarnas som andra kulturer. Vår 
utmaning blir då att försöka möjliggöra att barn, oavsett kulturell bakgrund, ges tillfällen 
att på ett respektfullt sätt lära sig mer om olika människors värderingar, traditioner och 
livsförhållanden samt att presentera dessa olikheter som någonting naturligt och 
berikande.  

6.2.1 Slutsats 

Ett återkommande ämne i vår diskussion har varit medvetenheten kring den egna 
maktpositionen och de egna värderingarna och normerna. Liksom Lahdenperä (2004) 
anser vi, att det är genom att vara medveten om de rådande normerna som vi kan arbeta 
med det förgivettagna. Vår slutsats av studien är därmed att vi som blivande förskollärare 
bör reflektera över vilka normer och värderingar vi har för att kunna bli medvetna om dem. 
Vi behöver även reflektera och medvetandegöra oss kring hur vårt förhållningssätt 
påverkas av och påverkar vår omvärld. Normer och förhållningssätt behöver sedan 
diskuteras kollegor emellan för att försöka skapa samförstånd och gemensam 
medvetenhet.  

Ytterligare en slutsats av studien är att makt, kulturer och interkulturalitet är ämnen som 
är komplexa och svåra att få fullt samförstånd kring. Begreppen verkar väcka många och 
olika tankar och framförallt ordet makt väckte associationer som inte var positiva. Studien 
visade att interkulturalitet sågs som något positivt, men att det råder en svensk norm på 
förskolan där familjer med utländsk härkomst har ett outtalat krav på sig att anpassa sig 
till normen. Framförallt beteenden och värderingar som gick emot förskolans ideologi 
ansågs problematiska och sades komma från hemmet, däribland den senaste tidens 
ökningar av maktordningar kopplad till hudfärg. Studien visar på en ambivalens som råder 
mellan att “olika är bra” och att “olika är problematiskt”. Anpassningen till gemensamma 
normer verkar dock eftersträvansvärt då "lika" tycks underlätta samvaron i förskolan. På så 
sätt behöver det inte ske diskussioner kring exempelvis vems syn som bör gälla när åsikter 
går isär.  

6.2.2 Fortsatt forskning 

Kring ämnet interkulturalitet finns redan relativt mycket forskning. Kulturella 
maktordningar i förskolans värld verkar däremot vara till stora delar outforskat i Sverige. 
Vårt arbete verkar vara det första examensarbetet som behandlar ämnet och behovet av 
vidare forskning anser vi därför vara stort. Vi ser därför flera riktningar för framtida 
forskning. Ett område som skulle vara intressant att studera är om det finns skillnader i 
synen på kulturella maktordningar i mångkulturella förskolor och icke mångkulturella 
förskolor. Ett annat område som skulle vara spännande att studera vidare är att genom 
observationer belysa hur kulturella maktordningar yttrar sig i verksamheten. Praktiken 
skulle även kunna jämföras med pedagogers syn på hur kulturell makt syns i 
verksamheten. Ytterligare något som skulle vara intressant att forska om är vad som 
egentligen kan klassas som svensk kultur.  
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Bilaga 1 Intervjuguider 

Intervjuguide Förskollärare/Barnskötare 

1. Berätta lite om dig själv…(ålder, tidigare erfarenhet etc. för bakgrundsfrågor) 
2. Berätta lite om din egen kulturella bakgrund (vilka språk informanten talar etc.) 
3. Hur länge har du arbetat i förskolan? Aktuell förskola?  
4. Hur stor andel personal har ni på förskolan som har utländsk bakgrund? 
5. Valde du medvetet att arbeta på en mångkulturell förskola?  
6. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med och nu i examensarbetet fördjupat 

oss i begreppet interkulturalitet. Har du hört talas om begreppet interkulturalitet och 
hur skulle du i så fall förklara vad det innebär?  

7. Har du någon utbildning i interkulturell pedagogik?  
8. Hur arbetar ni för att skapa interkulturalitet? Några speciella metoder? 

Förhållningssätt?  
9. Vilka möjligheter och hinder tycker du att det finns för det interkulturella arbetet?  
10. Berätta om ett exempel som du sett i barngruppen som tyder på maktordningar 

kopplat till kulturell bakgrund? (som exempel användandet av språk som utfrysning) 
11. Hur ser det ut i personalgruppen? (Syns det maktgrupper/hierarkier i 

personalrummet?) Hur känner du dig bemött utifrån din kulturella bakgrund?  
12. Vilka kulturella grupper skulle du säga har mest makt på förskolan?  
13. Skulle du kunna rangordna grupperna från den som har mest till minst makt här på 

förskolan.  (inte genom personliga värderingar) 
14. Hur skulle du beskriva kännetecknen för de olika kulturella grupperna? 
15. Anser du att maktordningen här på förskolan återspeglar samhället som helhet? På 

vilket sätt? 
16. Vilka konsekvenser får maktfördelningen för de berörda och för verksamheten enligt 

dig? 

 Intervjuguide Modersmålspedagoger 

1. Berätta lite om dig själv… (ålder, tidigare erfarenhet etc. för bakgrundsfrågor) 
2. Berätta lite om din egen kulturella bakgrund (språk etc.) 
3. Hur länge har du arbetat med stödjande av barns modersmål? 
4. Hur många barn 1. undervisar du i modersmål eller 2. delar ditt modersmål på den 

här förskolan? 
5. Vad har du för pedagogisk utbildning? 
6. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med och nu i examensarbetet fördjupat 

oss i begreppet interkulturalitet. Har du hört talas om begreppet interkulturalitet och 
hur skulle du i så fall förklara vad det innebär?  

7. Hur anser du att ditt arbete här främjar interkulturalitet?  
8. Vilka möjligheter och hinder tycker du att det finns för det interkulturella arbetet?  
9. Berätta om ett exempel som du sett i barngruppen som tyder på maktordningar 

kopplat till kulturell bakgrund? (som exempel användandet av språk som utfrysning)  
10. Hur ser det ut i personalgruppen? (Syns det ex. maktgrupper/hierarkier i 

personalrummet?) Hur känner du dig bemött utifrån din kulturella bakgrund?  
11. Vilka kulturella grupper skulle du säga har mest makt på förskolan?  
12. Skulle du kunna rangordna grupperna från den som har mest till minst makt.  (inte 

genom personliga värderingar) 
13. Hur skulle du beskriva kännetecknen för de olika kulturella grupperna? 
14. Anser du att maktordningen här på förskolan återspeglar samhället som helhet? På 

vilket sätt? 
15. Vilka konsekvenser får maktfördelningen för de berörda och för verksamheten enligt 

dig? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Information om studie av kulturella maktordningar inom förskolans 
verksamhet 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi som ska göra studien heter Jenny Karlsson och Ida von Bothmer och är 
förskollärarstuderande från Mälardalens Högskola. Vi ska som avslutning på utbildningen 
skriva ett självständigt arbete och vi har valt att fördjupa oss i ämnet kulturella maktordningar 
och interkulturalitet i förskolan. Detta då ämnet är högst aktuellt med tanke på den senaste 
tidens flyktingströmmar och då läroplanen föreskriver att förskolan ska arbeta för en 
demokratisk värdegrund och allas människors lika värde. Vårt syfte med studien är att 
undersöka hur personal i förskolan tänker kring och arbetar med kulturella maktordningar 
och interkulturalitet inom förskolans verksamhet. Vi är därför intresserade av att ta del av 
dina tankar och erfarenheter. 

Studien vill vi basera på semistrukturerade intervjuer med förskollärare, barnskötare 
och modersmålspedagoger vid 3 förskolor som har en hög andel barn med en annan 
kulturell bakgrund än svensk. Dessa intervjuer kommer att utföras på förskolan eller annan 
lämplig plats och beräknas ta ca 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att 
möjliggöra en grundligare bearbetning. 

Vår studie följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att samtliga personer 
kommer att anonymiseras och svaren kommer således inte kunna spåras tillbaka till enskilda 
individer eller förskolor. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Material från 
intervjuer kommer att raderas när den slutliga uppsatsen publicerats. 

Vid frågor och funderingar kring studien tveka inte att kontakta oss: 

Jenny Karlsson                                  Ida von Bothmer 

jkn13013@student.mdh.se              ivr131@student.mdh.se 

Ni kan även kontakta vår handledare vid Högskolan 

Gunilla Granath 

gunilla.granat@mdh.se 

Eskilstuna 2016 – 11 - 09 

/ Jenny Karlsson & Ida von Bothmer 
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Till Förskolechefer! 

Ämnesrad: Information om studie av kulturella maktordningar inom förskolans verksamhet 

Hej 

Vi heter Jenny Karlsson och Ida von Bothmer och studerar sista terminen på 
förskollärarutbildningen på MDH. Vi ska som avslutning i utbildningen skriva ett självständigt 
arbete och vi har valt att fördjupa oss i ämnet kulturella maktordningar och interkulturalitet i 
förskolan. Detta då ämnet är högst aktuellt med tanke på den senaste tidens 
flyktingströmmar och då läroplanen föreskriver att förskolan ska arbeta för en demokratisk 
värdegrund och allas människors lika värde. Vårt syfte med studien är att undersöka hur 
personal i förskolan tänker och arbetar med kulturella maktordningar och interkulturalitet 
inom förskolans verksamhet. 

Vi skulle vilja ha din hjälp med att komma i kontakt med en förskollärare, en barnskötare och 
en hemspråkslärare på din förskola som vill ställa upp på för en enskild intervju. Vi beräknar 
att varje intervju tar ca 45-60 minuter och hoppas att dessa kan ske i er förskola. 

Vår studie följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att samtliga personer 
kommer att anonymiseras och svaren kommer således inte kunna spåras tillbaka till enskilda 
individer eller förskolor. Vidare är deltagandet frivilligt och kan när som helst under 
processens gång dras tillbaka. Vi hoppas att ni har någon som vill och kan ställa upp. 

Vid frågor och funderingar kring studien tveka inte att kontakta oss: 

Jenny Karlsson                                  Ida von Bothmer 

jkn13013@student.mdh.se              ivr131@student.mdh.se 

Ni kan även kontakta vår handledare vid Högskolan 

Gunilla Granath 

gunilla.granat@mdh.se 

 

Jenny Karlsson & Ida von Bothmer 

 


