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Den här studien berör hur förskollärare resonerar och arbetar med att synliggöra 

olikheter för barn i förskolan. Syftet med studien var att ur ett didaktiskt perspektiv 

undersöka förskollärarnas arbete med att synliggöra olikheter. Studien genomfördes 

genom intervjuer av åtta stycken förskollärare på olika förskolor i mellersta Sverige. 

Resultatet i studien visar att förskollärare finner det svårt att synliggöra olikheter som 

de varken har erfarenhet eller kunskap av vilket grundar sig i en rädsla i att säga något 

som kan tolkas fel av mottagaren. Dilemmat med att synliggöra något i rätt mängd utan 

att det blir utpekande var även det en utmaning. I analysen problematiseras resultatet 

med stöd av Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik. Slutsatsen är att genom 

kunskap hos förskolläraren ökar även självförtroendet i att förmedla kunskap vidare 

till barnen vilket kan minska känslan av att det upplevs som en svårighet. 
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1.   Inledning 
  

Vi har under VFU upplevt att förskollärare inte arbetar frekvent med att synliggöra 

olikheter för barn. Har inte olikheter funnits i barngruppen har det inte tagits upp eller 

så har det endast kommit på tal om barn har frågat eller haft funderingar om det. 

Tidigare forskning som vi har läst berör arbetet med barn i behov av stöd och 

förskollärares arbete med barn i behov av stöd. Den tidigare forskningen har allmänt 

belyst mångfald utan att specifikt beröra olikheter. Det vill säga, det finns studier med 

fokus på barnet som är i behov av särskilt stöd, men mindre forskning som speglar 

arbetet med hur olikheter synliggörs för övriga barngruppen. Under vår 

litteratursökning upptäckte vi att det finns relativt lite forskning om hur förskollärare 

arbetar för att synliggöra olikheter för barngruppen samt vilka möjligheter och 

utmaningar det finns med att göra det. Vi vill därav och med läroplanen i beaktande 

undersöka hur förskollärare resonerar och arbetar med att synliggöra olikheter för 

barn på förskolan.  

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framkommer det att barn i förskolan ska 

utvecklas till att bli öppensinnade och förstående och utveckla acceptans för sina 

medmänniskor. Eftersom läroplanen är ett styrdokument som ska följas av 

förskollärare menar vi att det är högst aktuellt att undersöka hur olikheter synliggörs 

på förskolan. Med att synliggöra barn på olikheter menar vi hur förskollärare hjälper 

barn att skapa förståelse för olika typer av mångfald.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka förskollärares arbete med att 

synliggöra olikheter. Vår studie utgår ifrån följande forskningsfrågor:  

 

• Hur resonerar förskollärarna om arbetet med att synliggöra olikheter? 

• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att synliggöra olikheter? 

• Vilka vägledande didaktiska idéer framkommer genom förskollärarnas 

beskrivningar? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
I kapitel två, bakgrund, presenteras först begreppsdefinitioner som är relevanta för vår 

studie. Därefter kommer en forskningsbakgrund där tidigare relevant forskning 

beståendes av avhandlingar och artiklar både från Sverige och andra länder 

presenteras. Bakgrunden avslutas med en redogörelse för Klafkis (1997) kritisk-

konstruktiv didaktiska teori. I kapitel tre presenteras den metod som vi har använt oss 

av i studien. Under metod presenteras urvalet till vår studie, hur proceduren gick till, 

tillvägagångssättet med att sammanställa datainsamlingen samt de forskningsetiska 

principerna. I kapitel fyra presenteras resultatet från de intervjuer vi haft med 
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förskollärare. Kapitlet är uppdelat i olika kategorier; Olikheter och dess innebörd; 

Synliggörande av olikheter, kortsiktiga och långsiktiga mål; Utmaningar med att 

synliggöra olikheter för barn i förskolan samt Förskollärarnas arbetssätt med att 

synliggöra olikheter. I kapitel fem analyseras resultatet med hjälp av Klafkis (1997) 

kritisk-konstruktiv didaktiska teori. I det sjätte och sista kapitlet presenteras 

resultatdiskussion med stöd i tidigare forskning samt en metoddiskussion där 

metodvalet diskuteras. Detta kapitel avslutas med en slutsats och förslag på fortsatta 

studier. 

2.   Bakgrund 
  

Följande kapitel inleds med att centrala begrepp som har använts i studien definieras. 

Vi kommer att presentera tidigare forskning som är relevant för studien samt Klafkis 

kritisk-konstruktiva didaktik (1997) som ligger till grund för studien. 

 2.1 Begreppsdefinitioner 
För att studien ska bli tydlig har vi valt att definiera begrepp som vi anser centrala i vår 

studie. 

 

2.1.1 Olikheter 

Med olikheter menar vi olikheter som barn kan komma att stöta på i 

förskoleverksamheten. I vår studie betyder olikheter allt från utseende, kultur, 

funktionshinder, kön till hur någon beter sig som är olikt eller som kan sticka ut från 

det som anses “normalt”. 

 
2.1.2 Synliggöra olikheter 

I vår studie kommer uttrycket ”att synliggöra olikheter” användas frekvent. Att 

synliggöra mångfald var ett annat begrepp som hade kunnat användas. Dock, eftersom 

vi har fokuserat på olikheter (läs begreppsdefinition olikheter ovan) blir 

synliggörandet av olikheter tydligt för vår studie. Med ”synliggöra olikheter” innebär 

det att barnen får en förståelse för och medvetenhet om människors olika typer av 

mångfald. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska barnen bli medvetna om mångfald 

både på barngruppsnivå och samhällsnivå vilket kommer in under ”synliggöra 

olikheter” i vår studie.   

  

2.1.3 Förskolepersonal 

I studien används ibland begreppet förskolepersonal. Det syftar till samtlig personal 

på förskolan som integrerar med barnen i undervisningen. Förskollärare, barnskötare 

och vikarier. 

 
2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör lärarens roll i arbetet med 

olikheter. Varje studie kommer att presenteras var för sig. Vi anser att detta sätt att 

presentera tidigare forskning skapar en tydlighet för vad respektive tidigare studier 
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kommit fram till. De refereegranskade artiklarna och avhandlingar som har använts 

har sökts fram genom olika databaser; SWEPUB, DiVA, ERIC, Google Scholar, i de två 

sistnämnda databaserna har sökorden varit på engelska. De svenska sökorden som har 

använts har varit: “olikheter”, “mångfald”, “förskola”, “skola”. De engelska sökorden 

har varit: “multicultural”, “diversity”, “preschool”, “education”. Sökordet “mångfald” 

istället för “olikheter” gav mer träffar. 

I en studie av Lansheim (2010) lyfts syftet med specialpedagogik och vilka uppdrag det 

berör. En frågeställning i studien vidrör mötet med barn och olikheter. 

Specialpedagogerna som intervjuades var alla överens om att olikheter tillför positiva 

aspekter men trots det kan uppfattas som jobbigt vilket enligt författaren handlar om 

personalens förhållningssätt och hur verksamheten är utformad. I studien framgår att 

olikheter kan ha en negativ påverkan där barn som är i behov av särskilt stöd inte blir 

tillfredsställda i den mån som krävs för deras utveckling. Studien visar även att det är 

bra att normala barn växer upp med barn som är annorlunda för att det bidrar till 

acceptans senare i framtiden genom att de får andras erfarenheter och perspektiv. 

Genom intervjuerna med specialpedagogerna framgår det att skolan har större 

problem i mötet med barns olikheter än vad förskolan har. Författaren redogör för att 

en motbild till det kan vara att förskolan skjuter ifrån sig problemen och lämnar över 

ansvaret till skolan. De intervjuade specialpedagogerna i studien bedömde att olikheter 

var intressant, och att det var en utmaning att arbeta med, “dom barnen” vilket 

formuleras i studien (Lansheim, 2010). 

  

I en studie undersökte Peyton (2017) hur barns möte med mångfald vid tidig ålder kan 

bidra till mer acceptans i samhället. I studien framgår det att barn redan i tidig ålder 

uppfattar det som sägs och görs. Förskollärarna i studien menar att detta ställer krav 

på att vara medveten om hur de pratar och hur de interagerar med barnen. Utöver 

medvetenheten klarläggs vikten av att synliggöra mångfald och att det krävs 

självsäkerhet och kunskap för att det som ska förmedlas till barnen blir korrekt. Utifrån 

intervjuerna som presenteras i studien framkom det att barn behöver lära sig hur de 

ska tänka, inte vad de ska tänka. Förskolepersonal behöver ta tillvara barns nyfikenhet 

om deras omvärld på ett sätt som kan bidra till en positiv utveckling av samhället 

(Peyton, 2017). 

  

Pallas (2011) avhandling bygger på en studie av barns vardag i förskolan. Synnerligt 

fokus i studien riktades mot förväntningar och krav som ställs på barn. 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med specialpedagoger. Utifrån 

resultatet av intervjuerna framgick det att olikheter kan bli utpekande om personalen 

gör en stor sak av att någon agerar eller ser annorlunda ut. De menade att i stället 

avdramatisera och att bara säga” ja, hon gör så”. Genom att osynliggöra menar 

specialpedagogerna att det kan visa omtanke istället för att synliggöra en olikhet som 

istället kan bli utpekande. Det framgår även att förskolan i större grad än grundskolan 

betraktas som en inkluderande institution. I förskolan ska alla barn, som det ser ut 

idag, vara med. Det vill säga inget barn ska vara i en särskild skola på grund av 

funktionsvariation eller dylikt. Dock visar studien att det kan det finnas undantag, 
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exempelvis om barnet kräver mer för att kunna utvecklas än vad barnet kan göra i den 

ordinarie verksamheten och med “vanliga” barn. I grundskolan däremot är det inte 

ovanligt att barn med funktionsvariation kan tillhöra en speciell grupp eller avdelning. 

Palla (2011) argumenterar för att det finns forskning som berör hur förskolepersonal 

förhåller sig till barns olikheter. Dock behövs forskning om hur personalen kan 

praktisera det i förskolans vardag. 

  

I Perlman, Kankesan och Zhang (2010) undersöks hur förskolepersonalen förhåller sig 

till och arbetar med att synliggöra mångfald. I studien framkommer det att eftersom 

barns fördomar och attityder uppkommer redan i tidig ålder är förskolan avgörande 

för att påverka barns personliga utveckling. I studien framgick det att 

förskolepersonalen hade tillgång till olika material för att främja mångfald. Det var 

böcker och leksaker, dockor med olika funktionsnedsättningar, dockor som 

representerade olika kulturer och variation i ålder och kön.  

 

Trots tillgången till material framkom det i studien (Perlman, Kankesan och Zhang, 

2010) att förskollärarna aldrig eller sällan använde materialet för att synliggöra 

olikheter för barn. Materialet fanns på förskolan för att barnen själva skulle 

uppmärksamma olikheter genom exempelvis leksaker men förskolepersonalen 

använde själva sällan material för att synliggöra olikheter för barnen på förskolan. 

Studien visar dock att förskollärare som har god kunskap och erfarenhet av mångfald 

tar till och använder materialet mer än förskollärare som inte har kunskap eller saknar 

erfarenhet av mångfald. I Perlman, Kankesan och Zhangs studie (2010) framgår att det 

blir naturligare att prata om olikheter med barnen i förskolan om pedagogerna har 

erfarenhet om det eller när det är en heterogen förskola. I resultatet i studien framgår 

det att det var mestadels förskolor med en stor mångfald som arbetade med att 

synliggöra olikheter för barn. 

  

I en studie av San Phoon, Ng Lee Yen Abdullah och Abdullah (2013) undersöktes hur 

förskollärare resonerar och arbetar med mångfald på förskolor i Malaysia. I studien 

framgår det att förskollärarna på en homogen förskola möjligtvis inte ansåg det viktigt 

att synliggöra olikheter om det inte fanns representerat i förskolan eftersom det fanns 

andra förskolor med större mångfald dit föräldrar kunde välja att placera sina barn. I 

studien framgår det att förskollärarna ansåg att det som inte fanns behövdes heller inte 

pratas om och att det var onödigt att lära barn om saker som inte fanns representerad 

på förskolan vilket resulterar i att arbetet med att synliggöra olikheter och mångfald 

misslyckas. Det framgår även att lärare behöver stöd och hjälp för att kunna utveckla 

en förståelse för mångfald för att kunna synliggöra mångfald för barnen. Precis som 

Peytons studie (2017) visar även den här studien att barn behöver uppmärksammas på 

mångfald redan i tidig ålder och syftar till att barn redan som unga kan uppfatta 

skillnader hos människor. 

San Phoon m fl. (2013) menar att förskollärarnas egna attityder om fortbildning inom 

mångfald kan härstamma från högre uppsatta myndigheters engagemang för 

utbildning om mångfald på förskolor.  San Phoon m fl. (2013) hävdar att myndigheter 
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passivitet om fortbildning inom mångfald kan speglas mot förskollärarnas åsikter i 

frågan. Lärarnas attityder för att genom kunskap kunna synliggöra mångfald för barn 

i förskolan behöver förbättras, vilket kan behöva ha en utgångspunkt hos högre 

uppsatta myndigheter. Även förskollärarutbildningar kan behöva granskas för att 

förskollärare ska ha rätt kunskap i interkulturella möten och kunna förmedla rätt 

kunskap vidare till barnen. 

Engström och Carlhed (2014) studerade lärarnas tillvägagångssätt i den allmänna 

undervisningen. I studien framgår det att innehållet i undervisningen väljs utifrån 

barns intressen, erfarenheter och frågor, men även utifrån lärarnas egna kunskaper. 

Med andra ord betyder det att lärare undervisar om saker de själva har kunskap eller 

personliga eller yrkesmässiga erfarenheter av. Det framgår att lärarna kan ha planerat 

innehållet i ett undervisningstillfälle men valt att vara flexibla, exempel med hänsyn 

till barns inflytande. 

 
2.3 Teoretiskt perspektiv 
Eftersom studien berör hur förskollärare resonerar om och beskriver arbetet med att 

synliggöra olikheter kommer först en förklaring av didaktikens betydelse. Didaktik 

berör undervisning eller undervisningslära, ordet didaktik betyder just lära eller 

undervisning (Jank & Meyer, 1997). 

 Wolfgang Klafki (f 1927) har i över tre årtionden haft en betydande roll inom den tyska 

didaktiken. Klafkis ursprungliga tankar berör lärandet som barn behöver erhålla för 

att bli fördomsfria och eftertänksamma medmänniskor i ett demokratiskt samhälle. 

Tankarna är än idag aktuella inom didaktiken och riktas mot innehållet i 

undervisningen (Hopmann, 1997). Månsson och Nordmark (2015) förklarar syftet med 

utbildning vilket kan vara användbart även gällande förskollärarnas förhållningssätt 

till olikheter: 

  

Utbildning syftar enligt den kritisk-konstruktiva didaktiken främst till att i) utveckla 

elevens förmåga att tillgodogöra sig kunskap om världen, ii) kritiskt åskådliggöra 

kunskapens samhälleliga värde och funktioner samt iii) att kunna styra sitt liv och sin 

egen tankeverksamhet. (Månsson & Nordmark, 2015, s. 7) 

  

Begreppet “kritisk-konstruktiv didaktik” har formats av didaktikforskaren Wolfgang 

Klafki (Klafki 1997) med syfte att synliggöra undervisningens innehåll. Kritisk i kritisk-

konstruktiv didaktik innefattar ett kunskapsintresse riktat mot barns förmåga till 

självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. Konstruktiv berör handlings-, 

gestaltnings- och förändringsintresset, vilket är grundläggande principer för den här 

didaktiska tolkningen. Månsson och Nordmark (2015) förklarar självbestämmandet 

som en människas kapacitet att själv ta ansvar för att förstå kunskap. 

Medbestämmande klargörs av författarna och förklaras enligt Klafkis synsätt som 

barns delaktighet och inflytande i undervisningen. Kunskap och erfarenhet av 

samhället är individuellt och kan leda till utvecklade tankar genom socialt samspel om 
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det delges andra. Solidaritet handlar om att förstå hur handlingar kan uppfattas av en 

annan människa. 

 

I den kritisk-konstruktiv didaktiken (Klafki, 1997) är innehållet i varje 

undervisningstillfälle valt utifrån vad läraren anser är meningsfullt för barnen att lära 

sig. Målet med undervisningstillfället bör diskuteras och kritiseras för att undvika ett 

oreflekterat undervisningstillfälle. Detta för att de som undervisas inte ska missförstå 

budskapet i undervisningens innehåll. Undervisning är en social process och omfattar 

lärarens och elevernas fördomar, livserfarenheter och kunskaper vilka genom 

undervisning kan utbytas för att ta del av andra människors perspektiv. Tack vare det 

sociala samspelet i undervisning kan barn få insikt i sina uppfattningar av något 

ovanligt, och genom självinsikt och reflektion kunna ta del av omgivningen. Kritisk 

konstruktiv didaktik ska vidga barns bild av hur samhället faktiskt ser ut och hur det 

kan förbättras utan att reducera något (Månsson & Nordmark, 2015). 

  

Hopmann (1997) beskriver utifrån Klafkis artikel Didaktische Analyse als Kern der 

Unterrichtsvorbereitung (1963) fem centrala frågor vilka den som undervisar bör 

använda vid förberedelse av undervisningen. Samtliga frågeställningar ska utgå ifrån 

hur barnets omgivning ser ut i samhället och i förskolan. Vad vill läraren förmedla 

med undervisningen? Vilken betydelse har innehållet ur ett pedagogiskt perspektiv? 

Vilken betydelse har innehållet för barns framtid? Hur ska innehållet struktureras? 

Vad kan läraren utgå ifrån för att göra innehållet intressant? 

  

Enligt Klafki (1997) kan det bli en svårighet för den som undervisar när det saknas 

förståelse av området som ska läras ut, men trots det ska lära ut om det. Bildning 

innebär för Klafki (1997) att kunna eller lära sig att ta ansvar, och kräver att den som 

undervisar har förståelse för det som lärs ut. Reflektion av de fem ovanstående 

frågorna genererar en variation i handlingssätt och bör nyttjas inför alla 

undervisningstillfällen, oavsett hur stort eller litet det är. 

  

Sammanfattningsvis handlar Klafkis didaktik om lärande, syfte med undervisningen 

och vilka aspekter det sociala har i undervisningen. Det barnet lär ska vara 

meningsfullt både ur ett nutida perspektiv och ur ett framtida perspektiv och sträva 

mot ett demokratiskt samhälle. Planering och förberedelse inför 

undervisningstillfällen är kärnan i Klafkis teori. 

 

3. Metod 
  

I följande kapitel presenteras studiens genomförande. Metodkapitlet delas upp enligt 

följande kategorier: Forskningsdesign; Urval; Procedur; Tillförlitlighet; Dataanalys 

och etiska överväganden. 
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3.1 Forskningsdesign 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. Genom intervjuer menar 

Bryman (2018) att i jämförelse mot observationer ger möjlighet för större förståelse av 

det som undersöks. Detta eftersom saker som inte syns under det specifika tillfället då 

observationer utförs kan synliggöras genom intervjuer. Syftet med studien har varit att 

undersöka hur förskollärare resonerar och arbetar med att synliggöra olikheter för 

barn i förskolan. Vi ansåg att syftet bäst kunde undersökas genom intervjuer av 

förskollärare. Observationer hade inte gett oss vetskap om hur förskollärarna 

resonerar. En kvantitativ undersökning menar Bryman (2018) i större utsträckning 

handlar om siffror snarare än ord vilket heller inte hade passat vår studie.   

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där vi hade en intervjuguide (Bilaga 2) 

med frågor som vi gemensamt hade sammanställt för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna i vår studie. Intervjuguiden var en mall som vi under intervjun 

använde för att ha en struktur men samtidigt kunde gå utanför för att ställa följdfrågor 

om vi ville ha utvecklade svar från intervjupersonerna. Genom flexibiliteten som 

semistrukturerade intervjuer ger gav det oss möjlighet att få svar på samtliga frågor 

vilket beskrivs i Bryman (2018). Enkla och tydliga frågor är enligt Trost (2010) 

framträdande i kvalitativa intervjuer och vilka kan ge mångsidiga svar. 

 

3.2 Urval 
Förskollärarna har det övergripande ansvaret för barns utveckling och lärande på 

förskolan, (Skolverket, 2016) vilket vi hade som utgångspunkt när vi valde vilken eller 

vilka yrkesgrupper som skulle medverka i vår studie. Vår strävan var att få ett 

varierande resultat bland förskollärarna och därför var deras tidigare erfarenheter 

inom barnomsorg eller arbetslängd som förskollärare inte en faktor för urvalet. 

Intervjupersonerna hade varit verksamma som förskollärare mellan fem månader och 

27 år och samtliga arbetar på kommunala förskolor. Totalt intervjuades åtta stycken 

förskollärare från kommunala förskolor i två kommuner i mellersta Sverige. Urvalet av 

intervjupersoner utfördes genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) då personer 

som fanns tillgängliga först kontaktades. Förskollärarna som vi först tog kontakt med 

hade vi tidigare haft kontakt med och de i sin tur hjälpte oss att hitta förskollärare som 

ville medverka i intervjuer. 

 

3.3 Procedur 
Vi tog kontakt med förskollärarna genom mejl eller telefon för att tillfråga om de ville 

medverka i en intervju för vår studie. Intervjupersonerna förbereddes genom att de 

fick information om syftet med studien och hur deras svar skulle användas dels genom 

ett missivbrev (Bilaga 1) som skickades till deras mejladress samt på plats i samband 

med att intervjuerna utfördes. Patel och Davidsson (2011) skriver att de som intervjuar 

noggrant bör beskriva studiens syfte för de som medverkar i intervjuer vilket även kan 

motivera dem att delta.  
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Vi genomförde samtliga åtta intervjuer tillsammans och de tog mellan 30–60 minuter 

vardera. Sju av intervjuerna gjordes på förskollärarnas arbetsplatser och en intervju i 

förskollärarens hem enligt förskollärarnas önskningar. Vi bestämde att vi skulle 

genomföra intervjuerna tillsammans dels för att vi båda är oerfarna samt för att vi båda 

ville ha möjlighet att ställa följdfrågor för att sedan kunna jämföra och tolka svaren 

tillsammans. Trost (2010) menar att det ur intervjuarens perspektiv är en fördel att 

vara två som intervjuar eftersom det blir ett stöd. Intervjutillfället inleddes genom att 

kort samtala om förskolan i allmänhet för att smidigt komma in på intervjuerna. En av 

förskollärarna hade två förskollärarstudenter med som deltog under intervjun. Vi 

visste inte på förhand att de skulle delta under intervjun. Förskollärarstudenterna 

deltar inte i studien, trots att de vid något tillfälle kort talade under intervjun. Deras 

närvaro påverkade inte resultatet av intervjun eftersom deras svar inte togs i 

beaktande. 

 

3.4 Trovärdighet 
Bryman (2018) betonar att det är tveksamt huruvida kvalitativa empiriska studier är 

trovärdiga eller inte. Även Trost (2010) beskriver att det är svårt att uppskatta en 

trovärdighet i en kvalitativ studie och menar på att orsaker kan vara att svaren från 

intervjuerna syftar till de intervjuades egna funderingar och påståenden. Vi anser att 

genom inspelningen av intervjuer och transkriberingen har vi fått det material som 

behövs för att besvara frågeställningarna vilket bidrar till tillförlitlighet i studien. 

Studiens validitet är beroende av hur studiens frågeställningar besvarats. Det finns en 

mångfald i svaren då intervjupersonerna har olika erfarenheter, åldrar och är 

verksamma i olika kommuner. Vi har i studien undersökt det som var avsett att 

undersökas (Patel & Davidson, 2011). Intervjupersonerna fick inte se intervjufrågorna 

på förhand för att vi ville att svaren skulle bli spontant formulerade. Hade de istället 

fått se frågorna innan intervjuerna kunde svaren ha blivit mer genomtänkta och 

möjligtvis besvarade utifrån hur de tror att vi som intervjuare hade önskat.  

 

3.5 Dataanalys 
Vi valde att, i samtycke med intervjupersonerna, spela in samtliga intervjuer med hjälp 

av våra telefoner. Främsta orsaken var att vi ansåg att vi kunde fokusera och vara mer 

närvarande under intervjuerna. Om någon av intervjupersonerna inte hade velat bli 

inspelade hade vi med oss anteckningsblock för att då kunna anteckna under intervjun. 

Tack vare att vi spelade in intervjuerna trodde vi oss få ut mer av intervjuerna när vi 

kunde lyssna på intervjun vid ett senare tillfälle vilket inte hade varit möjligt om vi inte 

hade spelat in. Vi delade upp och gjorde transkriptionerna var för sig genom att lyssna 

på inspelningarna. Varje intervju skrevs ned i ett enskilt dokument där vi kunde ta del 

av de färdiga texterna. Vi skapade ett gemensamt dokument där intervjuerna 

färgkodades och sattes in efter intervjufrågorna för att det skulle bli tydligare vad 

respektive intervjuperson svarade på varje fråga. Detta var en bra hjälp när vi jämförde 

svaren sinsemellan.  
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3.6 Etiska överväganden 
Intervjupersonerna fick innan intervjuerna information på mejl där det delgavs att allt 

under intervjun var konfidentiellt. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar det som att 

data som kan identifiera intervjupersonerna inte kommer att presenteras i studien. 

Intervjupersonerna fick i missivbrevet (Bilaga 1) information om hur materialet som 

samlades in skulle användas och presenteras och att de, om de ville, fick välja att 

avbryta sin medverkan. I Vetenskapsrådet (2011) presenteras fyra forskningsetiska 

principer vilka vi utgick från i vår studie och dessa principer tog även upp i vårt 

missivbrev till förskollärarna. 

  

Informationskravet efterföljdes genom att vi inför intervjuerna informerade 

informanterna om syftet med vår studie och varför vi hade valt att undersöka om det. 

Genom att Intervjupersonerna har gett sitt samtycke till att delta och fick information 

om att intervjun, på deras begäran, när som helst kunde avbrytas har samtyckeskravet 

beaktats. Konfidentialitetskravet har efterföljts då inspelningarna av intervjuerna har 

enbart vi som intervjuat haft tillgång till vilket vi informerade de intervjuade om innan 

intervjuerna. Efter transkriberingarna av intervjuerna togs inspelningarna bort. Vi 

informerade att i studien kommer inga namn eller annan personliga data att redogöras 

med undantag från hur lång tid de har arbetat inom yrket vi undersöker. De namnen 

som nämns i vår studie är fiktiva. Intervjumaterialet, inspelning och transkriberingen, 

kommer endast att användas i forskningssyfte och går in under nyttjandekravet. 

4. Resultat 
  

Resultatet från intervjuerna har vi delat in i olika kategorier. Kategorierna är valda 

utifrån det som vi uppfattade som mest centralt under intervjuerna. Dessa kategorier 

är följande: Olikheter och dess innebörd, Synliggörandet av olikheter, kortsiktiga och 

långsiktiga mål; Utmaningar med att synliggöra olikheter i förskolan och 

förskollärarnas arbetssätt med att synliggöra olikheter. Vi har delat in intervjuerna 

och svaren i dessa rubriker för redogöra för hur de intervjuade förskollärare resonerar 

och arbetar för att synliggöra olikheter vilket vi kommer redogöra för nedan. Nedan 

följer inledningsvis en kort presentation av de intervjuade förskollärarna vars namn är 

påhittade. 

  

Sofia har arbetat som förskollärare i 13 år och har innan dess varit verksam inom 

vården. Ellinor har arbetat inom förskola i elva år, ett år inom skolan och ett år som 

biträdande förskolechef. Elina har varit förskollärare i nio månader och tidigare inte 

varit verksam inom förskolan. Emmy har varit förskollärare i fem månader och 

tidigare varit anställd som barnskötare. Anita har varit förskollärare i sju år och 

tidigare arbetet som barnskötare i 36 år. Annelie har varit förskollärare i 27 år och har 

under dessa år även arbetat som elevassistent. Britta har varit förskollärare i tre år och 

innan arbetat som barnskötare under många år. Sarah har varit förskollärare i elva år 

och arbetade ett år som vikarie inom förskolan innan hon utbildade sig till 

förskollärare. 
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4.1 Olikhet och deras innebörd 
Här framförs intervjuernas resultat gällande vad begreppet olikheter betyder för de 

intervjuade förskollärarna. 

  

Intervjupersonerna svarade vad begreppet olikheter innebar för dem. Samtliga 

definierade begreppet olikheter som att vi är lika med ändå olika och att olikheter gör 

människor unika. Olikheter framställs som positivt och som en tillgång för 

verksamheten. Människors olika erfarenheter, olika sätt att vara och utseenden är 

styrkor i förskolan. Ellinor anser att istället för att använda begreppet olikheter pratade 

hon om “styrkor” och “förmågor” då hon menar att alla har olika förmågor och styrkor. 

Även Emmy pratade om styrkor och menar att förskollärare behöver lära barn att de 

ska vara stolta över sina olikheter. Annelie däremot kopplade olikheter till ålder, kön 

och etnicitet och att alla oavsett förutsättningar bidrar till verksamheten. 

  

Någon som sitter i rullstol till exempel betyder inte att de... den personen kanske kan 

någonting som vi absolut inte kan och kan bidra med någonting. Alla kan vi bidra och 

att det är bra att vi är olika på olika sätt. (Annelie) 

  

Enligt Britta handlar olikheter om erfarenheter och hur människor uppfattar saker. 

  

Det är massor… olika är bra, olika är så enorm mycket, olika är vad vi är, olika är 

erfarenheter, olika är hur du förhåller dig till saker, olika är hur du uppfattar saker, 

olika är vad du har för bakgrund, vad du tänker om din framtid, hur du har det just nu. 

(Britta) 

  

Det blev fokus på allt positivt med olikheter istället för begreppets faktiska betydelse 

under samtliga intervjuer. Förskollärarna menar att de varken använder olikheter eller 

något annat begrepp i barngruppen fast de arbetar med att synliggöra olikheter. Trots 

det anser förskollärarna att begreppet olikheter är ett positivt ord, men som kan 

uppfattas negativt beroende på i vilket sammanhang det används. Emmy menade att 

annorlunda och stark var begrepp som kunde användas i barngruppen istället för 

olikheter, trots att hon inte tolkade begreppet olikheter som negativt. 

  

Alltså jag känner inte att man ska vara rädd för att använda ordet olikheter. Man kan 

säga att man är stark och annorlunda, men olikhet är inget dåligt ord. Jag tror det 

handlar om hur man pratar om det och hur man väljer att använda ordet. (Emmy) 

  

Till skillnad mot Emmy ansåg resterande förskollärare att begreppet annorlunda kan 

uppfattas som negativt till skillnad mot olika eller olikheter. 

  
Använder man bara olikheter ordet när man pratar om negativa saker är det klart att 

det får en negativ klang. Väljer man att se det positiva med olikheter blir det helt 

plötsligt ett bra ord, ett positivt ord. (Emmy) 
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Jag tycker det är mer negativ klang om man säger annorlunda. Olikheter är lite mer ok. 

Jag gillar den här musiken men du gillar inte musiken då har vi olika i musiksmak. Jag 

har inte en annorlunda musiksmak än vad du har för då blir det en negativ klang i mina 

öron. (Anita) 

  

För att sammanfatta ovanstående avsnitt om begreppet olikheter och deras innebörd 

blev det mer inriktat på vad olikheter innebär i stort och beskrivningar av hur det är 

positivt med olikheter snarare än vad begreppet i sig innebär för förskollärarna. 

 

4.2 Synliggörandet av olikheter, kortsiktiga och långsiktiga mål 
Här redogörs förskollärarnas tankar om de fördelar, möjligheter både kortsiktigt och 

långsiktigt som kan uppkomma genom att förskollärare belyser olikheter för barn. 

  

De kortsiktiga målen berörde vad synliggörandet av olikheter kan generera här och nu. 

Anita och Annelie pratade om gruppdynamiken och att den kan förbättras, att barnen 

kan bli tillåtande och accepterande gentemot varandra. Likaså behövdes ett öppet och 

tillåtande klimat både för det enskilda barnet och för hela barngruppen. Under 

intervjuerna pratades det inte mycket om de kortsiktiga målen. Däremot var 

förskollärarna eniga i sitt resonemang om de långsiktiga målen. 

  

Samtliga förskollärare hänvisade de långsiktiga målen för värdegrundsarbetet, hur 

barn kan lära sig acceptans och få förståelse för sina medmänniskor och på sikt skapa 

en bättre värld. Sofia uttryckte: “Acceptans. Att vi faktiskt är lika och att vi ska 

acceptera varandras olikheter, att vi är lika mycket värda allihopa. Väldigt mycket 

värdegrundsarbete blir ju det.” (Sofia). 

 

De flesta av förskollärarna uttryckte att när olikheter uppmärksammas kan barn bli 

mer öppensinnade vilket kan resultera i att barns bild av vad som är normativt 

förändras. Ellinor menade att barns syn på vad som är normativt kan förändras genom 

att synliggöra olikheter. Hon uttryckte att vuxna har fördomar vilket hon hoppas att 

barnen inte får genom att synliggöra olikheter. 

  

Ellinor uttryckte att om det finns barn med handikapp eller andra “ovanligheter” på en 

förskola blir det “normaliserat och inte konstigt”. Hon menade att när barnen senare 

kommer upp till skolan har deras bild av vad som är normalt utvidgas, vilket gör att 

barnen inte ser “ovanligheten” som annorlunda. 

  
Har man på förskolan haft många i gruppen som har ett handikapp eller som är 

ovanliga. Då blir det normaliserat vid det långa loppet så blir det inte konstigt när du 

kommer ut i skolan. (Ellinor) 

  

Ellinor menade att arbetet som görs i förskolan idag kommer att spegla samhället i 

framtiden och syftar till att mobbning och kränkningar överlag kan motverkas genom 

att prata om olikheter tillsammans med barn. 
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[...] förhoppningsvis kan man motverka mobbning, kränkningar och få dem att få en 

större syn på samhället och på individerna. Att man får bort det här “vi och dem” och 

att det inte finns någonting som är konstigt. (Ellinor) 

  

Även Britta pratade om mobbning och kränkningar. Hennes vision om ett bättre 

samhälle är om skolväsendet från förskola och genom hela skolgången arbetar med att 

synliggöra olikheter. Hon upplever att förskolan är en bra bit på väg för att skapa ett 

bättre samhälle men skolan har det tuffare att hinna med i arbetet med att synliggöra 

olikheter. 

  

Sammanfattningsvis anser förskollärarna att de kortsiktiga fördelarna med att 

synliggöra olikheter genererar en förbättrad verksamhet för barngruppen. Genom att 

verksamheten förbättras både för det enskilda barnet och för hela barngruppen erhålls 

dessutom en bra gruppdynamik. De långsiktiga målen med att synliggöra olikheter för 

barn i förskolan är att barnen kan fostras till större acceptans och medmänsklighet. 

Tillsammans kan det generera en bättre värld vilket är syftet med värdegrundsarbetet. 

 

4.3 Utmaningar med att synliggöra olikheter för barn i förskolan 
Nedanstående avsnitt handlar om utmaningar som förskollärarna menade att de kan 

ställas inför i arbetet med att synliggöra olikheter.  

 

4.3.1 Utmaningar i en homogen barngrupp 

De flesta av förskollärarna menar att det är svårt att synliggöra olikheter när de inte 

finns representerade i barngruppen. De anser att det är svårt att prata eller få in det på 

ett naturligt sätt när barngrupperna är homogena. Sofia, Ellinor och Elina som inte 

arbetade på mångkulturella förskolor uppgav att det fanns utmaningar med att arbeta 

med mångfald på ett naturligt sätt, eller att det glömdes bort. Emmy såg en 

problematik i att ta upp saker som hon inte hade rätt kunskaper om för att det kunde 

uppfattas och tolkas fel.  Sofia betonade även hon att det krävs mer arbete av en 

pedagog att ta upp saker som inte finns i barngruppen. Hon ansåg att exempelvis på 

mångkulturella förskolor får förskolepersonal mer kunskap och erfarenheter om 

mångfald vilket gör det lättare att tala om saker tillsammans med barnen. 

  

Jag tänker för ofta att jag som pedagog gärna vill vara ganska påläst om det som händer 

i min barngrupp så att säga och jag kan tänka mig att de personer som jobbar med dem 

barnen, de blir liksom matade med fakta eller vad man ska säga. Det är mer naturligt 

att de har bättre koll än vad jag har på vissa saker när det kommer till de kulturella 

bitarna. (Sofia) 

 

4.3.2 Hur synliggörandet av olikheter kan bli utpekande 

Tidigare presenterades utmaningar med att synliggöra olikheter i en homogen 

barngrupp. Under intervjuerna pratades det även om att det kan vara svårt när 

olikheten finns i barngruppen. Det uppstår enligt Emmy och Sofia ett dilemma i att 

inte prata om det för mycket för att det kan bli utpekande. Enligt Sarah kan det bli 
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utpekande om pedagoger lyfter något för barngruppen som barnen själva inte har 

uppmärksammat som något annorlunda. Hon menar att risken är att pedagogerna gör 

en sak till ett problem fast det inte är ett problem för barnen. 

  

Anita hade en annan uppfattning om hur arbetet med att synliggöra olikheter kan bli 

utpekande. Hon syftar till hur förskolläraren väljer att uppmärksamma utåtagerande 

barn. Enligt henne är det synd om barnet som slåss, inte barnen som blir slagna. Anita 

anser att det är ett sätt för att undvika att de utåtagerande barnen blir utpekade, och 

att barngruppen kan få förståelse för att barnet inte kan kontrollera sin kropp istället 

för att se det barnet som jobbigt. På samma sätt “vänder hon på begreppen”. Om något 

barn tränger sig i matkön och andra barn blir upprörda, då är det synd om barnet som 

inte kan stå still och vänta på sin tur utan alltid måste tränga sig före sina kamrater. 

  

Det finns barn som slåss och bråkar och kan inte vara med andra barn och då får man 

tänka annorlunda. Vi har lånat en jättebra bok om att inte kunna stå still i kön och att 

det är orättvist att det barnet alltid få gå före. Men vi säger istället att det är orättvist 

för det här barnet som inte kan stå stilla i kön som ni andra kan. Att man istället vänder 

på begreppen helt och hållet och jag tyckte jättemycket om den boken jag hade inte sett 

den förut. Det är en sagobok för barn. Just att kunna vända på begrepp tror jag att det 

är synd om Albin för han kan inte hålla in sin arm den åker alltid ut på någon kompis. 

Hur ska vi hjälpa Albin? Det är inte vi som blir slagna som det är synd om utan det är 

synd om barnet som alltid slåss. Som inte kan hantera sin egen kropp. (Anita) 

  

För att sammanfatta avsnittet utmaningar med att synliggöra olikheter för barn i 

förskolan menar majoriteten av förskollärarna att det är en utmaning att arbeta med 

olikheter på en homogen förskola och enklare när det är en heterogen förskola. 

Samtliga förskollärare hade svårt att förklara hur mycket, eller hur lite samt vilka 

olikheter som skulle synliggöras. Förskollärarna anser att arbetet med att synliggöra 

olikheter kan uppfattas utpekande beroende på vilket sätt olikheter lyfts och i hur stor 

omfattning det synliggörs i barngruppen. 

 

4.4 Förskollärarnas arbetssätt med att synliggöra olikheter 
Här presenteras hur förskollärarna arbetar med att synliggöra olikheter i förskolan, 

med avseende på i vilka situationer det aktualiseras, vilka aktiviteter det berör och 

vilket material som används för att synliggöra olikheter för barngruppen. 

 

4.4.1 När barn lyfter olikheter 

Resultatet visar att förskollärarna oftast inte synliggör olikheter för barn om inte 

barnen själva tar upp det. Dock berättade Elina att hennes arbetslag kan synliggöra 

olikheter som inte barnen själva tar upp, men då berör det mest högtider som olika 

kulturer firar och dylikt.  Det framgick under intervjuerna att det främst är i de 

spontana aktiviteterna som olikheter uppmärksammas. Anledningen är som vi tidigare 

nämnde att förskollärarna vanligtvis lyfter olikheter om barn har frågor eller 

funderingar om något vilket oftast sker i de vardagliga situationerna på förskolan. 
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Dock uppgav Elina och Sarah att de spontana situationerna kan generera en större 

planerad aktivitet. Det förskollärarna har sett, hört eller fått frågor om kan arbetslaget 

senare arbeta vidare med i en planerad aktivitet vilket kommer presenteras mer om 

under underrubriken estetiska aktiviteter. 

 

4.4.2 Att förbereda en homogen barngrupp 

Majoriteten av förskollärarna angav att de inte skulle göra en “stor sak” av om ett barn 

som skiljer sig från den homogena barngruppen skulle börja på förskolan. De var dock 

alla eniga om att de på ett eller annat sätt skulle förbereda barngruppen för det nya 

barnet för att undvika att det blir konstigt att det nya barnet får mycket frågor. Ellinor, 

Annelie och Britta pratade om att vårdnadshavarna spelar stor roll för hur de skulle 

förbereda resten av barngruppen. De förklarade att de skulle prata med föräldrarna 

innan för att se var föräldrarna står, vad de anser är viktigt och i vilken mån föräldrarna 

vill att förskolan ska ta upp det med barngruppen. 

  

Förskollärarna hade svårt att precisera hur de skulle förbereda barngruppen om ett 

barn som inte tillhör “normen”, till exempel ett rullstolsburet barn skulle börja på 

förskolan. Nedan följer utdrag ur Elinas och Annelies svar på hur de skulle förbereda 

barngruppen för det barnet. 

  

Ja… Den var klurig... Undrar om man skulle vilja förbereda. Om rullstol, eller att man. 

För det behöver inte vara något konstigt i sig heller. Det är om man skulle säga att… nu 

tänker jag högt. (Elina) 

  

Nu måste jag tänka riktigt noga… Frågan är vad som är bäst ... jag tänker så här ska 

man uppmärksamma på att barnet sitter i rullstol eller är det så att barnen inte tycker 

att det är konstigt. Jag kanske gör det till någonting konstigt som barnen inte tycker. 

Eller bara berätta som man skulle göra med vilket annat barn som helst … att det ska 

börja en flicka eller det ska börja ett barn här som heter si och så. Måste fundera vad 

som är bäst. Ibland kan vi göra en sak av någonting som barnen bara tycker t.ex. jaha... 

Jag vet inte riktigt hur jag skulle… jag tror jag skulle prata med föräldrarna extra noga 

innan också. (Annelie) 

  

Av de intervjuade förskollärarna var det enbart Britta som hade varit med om att ett 

barn som inte tillhör “normen” började på förskolan där hon tidigare arbetade. 

Det var en synskadad pojke som skulle börja på hennes avdelning. Hennes arbetslag 

förberedde barngruppen genom att informera att det här barnet skulle börja på deras 

avdelning. Barngruppen fick information om att det nya barnet som skulle börja hade 

en käpp och en resursperson som skulle vara med honom i förskolan. Britta menade 

att eftersom barngruppen förbereddes för det synskadade barnet blev det inte konstigt 

när pojken började på avdelningen. 

  
Vi hade även ett barn som var synskadad och så pratar vi om det, han hade sin käpp 

och också en resurs eftersom han var blind. Så fick vi prata om det jättemycket och vi 
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lekte hur det var att vara blind. Vi pratade väldigt mycket med barnen innan själva 

barnet kom och då blev det inga konstigheter när barnet började. Och det gick jättebra 

och de andra barnen hjälpte honom, frågade honom om de skulle hålla i honom eller 

han skulle lyssna på deras röst. (Britta) 

 

4.4.3 Material som används för att synliggöra olikheter 

För att synliggöra olikheter för barn i förskolan använde sig förskollärarna av konkret 

material som böcker, fiktiva karaktärer, leksaker, filmer och bilder. Sarah har 

erfarenhet av att barn har lättare att ta in saker om det blir konkret, att barnen får se 

saker istället för att enbart höra talas om det. 

  

Enligt Sarah arbetar hennes avdelning med ett tema som de kallade Lika men olika. 

De äldre barnen arbetar med barnkonventionen (internationellt avtal där 

grundprinciperna är att barnen är individer med egna rättigheter) och de yngre barnen 

arbetar med kroppars olikheter. Även Britta berättade att de på sin avdelning har 

arbetat med kroppen för att visa barnen att människor ser olika ut. De hade haft en 

stor kroppsbild uppsatt på avdelning där barnen hade placerat ut bilder på de olika 

kroppsdelarna. 

  

Annelie, Britta och Sarah pratade alla tre om hur de har arbetat med 

värdegrundsmaterial på sin förskola för att synliggöra olikheter för barngruppen. De 

har använt sig av böcker från Olika förlag och Kungaskogen. Böckerna belyser hur 

man ska behandla varandra, olika bakgrunder och allas lika värde. Utöver Olika förlag 

och Kungaskogen uppgav Annelie att de har arbetat med grön flagg 

(värdegrundsmaterial) och i det arbetet har både barn och personal tagit upp 

familjekonstellationer, hur familjer kan och ser olika ut. 

  
Barnen har fått tala om just hur sin familj ser ut som bonusfamiljer, någon kanske bor 

med sin mamma och mormor och någon bor ensam med sin pappa, någon bor med två 

mammor så att de får tänka att det är naturligt inte bara den här en mamma, en pappa 

och två barn som det inte ser ut jättemycket nu. (Annelie) 

  

Flertalet av förskollärarna använde sig av böcker för att synliggöra olikheter för 

barngruppen. Anita och Elina uppgav att de lånar böcker som specifikt berör 

mångfald/olikheter när de vill synliggöra något till barngruppen. Detta trots att Elina 

menade att böckerna idag generellt visar på olikheter, att det finns en större mångfald 

i böckerna idag än vad det gjorde förut. 

  

4.4.4 Estetiska aktiviteter 

Som vi tidigare presenterat visar resultatet att det främst var i de spontana 

aktiviteterna som olikheter belystes. Dock kunde spontana aktiviteter leda in på större 

planerade aktiviteter. Ellinor berättade specifikt om att situationer som hon har hört 

barnen ta upp eller haft funderingar om ibland har blivit teater för barngruppen. Några 

pedagoger har då dramatiserat den uppmärksammade situationen i form av en kort 
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föreställning på ett par minuter. Barnen har efter föreställningen fått komma med 

idéer och tankar på hur de skulle kunna lösa situationen på ett annorlunda sätt. 

Därefter har pedagogerna spelat upp en ny förställning utifrån barnens tankar och 

idéer. Enligt Ellinor är syftet med dramatiseringen att barnen får en förståelse av hur 

handlingar och ord kan såra någon och hur barnen ska behandla varandra. 

  

Britta var den förskolläraren som berättade hur hon introducerade en synskadad pojke 

för en barngrupp på sin tidigare arbetsplats. Hon delgav att inför att det synskadade 

barnet skulle börja på förskolan fick barngruppen leka lekar. Syftet med lekarna var att 

barnen skulle få en uppfattning och “se” världen utifrån den synskadade pojkens 

perspektiv. 

  

Emmy berättade om den Internationella Downs syndromdagen, en dag där olikheter 

uppmärksammas och barnen kom till förskolan med olika strumpor för att 

uppmärksamma att olika är bra. Emmy och hennes kolleger informerade om syftet till 

icke matchande strumpor den dagen. Emmy berättade att de inte specifikt pratade om 

Downs syndrom utan allmänt om funktionsvariationer och att alla inte ser likadana ut, 

en del föds utan armar och en del utan ben. Barnen fick fundera över hur en person 

som inte har armar kunde måla en teckning och därefter fick barnen måla med fötterna 

för att det skulle bli tydligare för barnen. Genom att arbeta på det sättet, att först prata 

och sedan arbeta konkret, anser hon att barnen får förståelse för människors olika 

förutsättningar och förståelse för olikheter. 

  

Vi pratade om att alla inte ser likadana ut. Det finns de som föddes utan armar, som 

föddes utan ben. De som föddes såhär och såhär. Sen pratade vi om att om man vill 

måla en teckning men inte har några armar, hur man kunde göra då. Då var det många 

barn som sa att man kunde fråga någon annan. Ja nej, var inte riktigt det vi ville 

(skrattar). Så då målade vi teckningar med fötterna så de fick glida runt på såhär stort 

papper, det var kul. (Emmy) 

  

För att sammanfatta ovanstående avsnitt om förskollärarnas arbetssätt med att 

synliggöra olikheter visar resultatet från intervjuerna att förskollärarna mestadels lyfte 

olikheter om det var något barnen frågat om eller som de har hört barnen uttrycka. 

Förskollärarna angav att de skulle förbereda barngruppen om ett barn som inte tillhör 

“normen” skulle komma ny till förskolan, dock på olika sätt och i olika stor omfattning. 

Föräldrarnas åsikter spelade stor roll för hur förberedelserna av det nya barnet skulle 

gå till. Det framgår att förskollärarna använder sig av konkret material när de lyfter 

olikheter för barngruppen. Flertalet av förskollärarna framställde att när de använder 

konkret material samt estetiska uttrycksformer blir det tydligare för barn att få syn på 

olikheter. Ellinor och Britta berättade mer ingående under intervjuerna vad de har för 

syftet med de aktiviteterna som de utförde i barngruppen för att synliggöra olikheter. 

Resterande förskollärare berättade däremot mer om vilka metoder de använder sig av 

och förklarade hur de går tillväga för att synliggöra olikheter. Mer sällan berättade 

någon av förskollärarna om syftet med de olika aktiviteterna. 
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5. Resultatanalys 
 
I det här kapitlet analyserar vi resultatet utifrån det teoretiska perspektiv som ligger 

till grund för den här studien.  

 

5.1 Medvetenhet om ordval och samspel 
Under intervjuerna och i sammanställandet av resultatet upplever vi en försiktighet 

från förskollärarna i hur de använde sig av ordet olikheter utan att det lät negativt eller 

uppfattades som utmärkande. Det sammantagna resultatet visar att förskollärarna 

överlag framhävde det de ansåg positivt med olikheter, och att olikheter och mångfald 

i förskolan ansågs som en tillgång för hela barngruppen snarare än att förklara vad 

begreppet olikheter betyder. Vi kunde ana en oro för att det som sades skulle uppfattas 

som kränkande vilket gjorde att fokus hamnade på det positiva med olikheter. Trots 

det, att begreppet olikheter inte uppfattades som negativt av förskollärarna, gav några 

förskollärare exempel på begrepp som var bättre lämpade när de talade med barnen. 

Annorlunda var ett begrepp som Emmy ansåg bättre lämpat eftersom olikheter, trots 

att det enligt henne inte var ett negativt ord, kunde ha en negativ klang beroende på i 

vilket sammanhang det används. Begreppet annorlunda ansåg hon däremot inte som 

negativt i något avseende. Resterande förskollärare talade även de om begreppet 

annorlunda, men i motsatt innebörd. De ansåg att annorlunda var ett begrepp som 

lättare kunde uppfattas som negativt. 

  

Förskollärarnas dubbla uppfattningar rörande begreppet olikheter, att det tolkades 

som positivt men även negativt beroende på hur det används, visar att det finns en 

medvetenhet hos förskollärarna för hur och om de ska använda begreppet olikheter. 

Klafki (1997) återkommer ofta till bildning och genom de intervjuade förskollärarnas 

medvetenhet kring begreppet finns en förståelse för människors olika uppfattningar. 

Den första av de fem frågorna, som Klafki (1997) menar ska användas i planeringen 

inför varje undervisningstillfälle, handlar om vad den som undervisar vill förmedla 

med undervisningen. Genom att förskollärarna reflekterar över begreppets innebörd i 

olika sammanhang kan det även betyda att de reflekterar över hur undervisningens 

budskap förmedlas och tas emot av barnen. 

  

Utifrån resultatet kan vi tolka att det är förskollärarnas personliga syn på olikheter som 

utgör betydelsen av just olikheter. För de intervjuade förskollärarna handlar olikheter 

bland annat om hur barns livserfarenheter kan uppmärksammas för att ge barnen nya 

perspektiv. Förskollärarna menar att de har en viktig roll i att synliggöra olikheter så 

att det blir normaliserat och att se barnen som de är istället för deras olikheter. Klafkis 

(1997) ursprungliga tankar om lärandet som barn behöver erhålla för att bli 

fördomsfria och eftertänksamma medmänniskor i ett demokratiskt samhälle grundas 

i ett socialt samspel. Det sociala samspelet är viktigt för att det ska uppstå ett lärande 

där kunskaper, erfarenheter och livserfarenheter utbyts för att barn ska få nya 

perspektiv. Detta bidrar till att barn får en bild av hur samhället ser ut och hur de kan 

hjälpa till för att förbättra utan att reducera något (Månsson och Nordmark 2015). Det 
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sociala samspelet menar förskollärarna är viktigt för att barnen ska kunna dela 

erfarenheter och kunskaper med varandra. Det i sin tur kan bidra till att barnen får nya 

perspektiv och blir mindre fördomsfulla. 

 

5.2 Hur förskollärarna resonerar och arbetar med att synliggöra 
olikheter i förskolan 
Resultatet visade att det mestadels var i de spontana aktiviteterna som olikheter 

synliggjordes för barngruppen och i mindre omfattning i de planerade aktiviteterna. 

Barnen kunde ha frågor eller funderingar om saker som förskollärarna ansåg behövde 

lyftas. Det kunde vara saker som barnen tog upp i den spontana och planerade 

aktiviteten, liksom i vardagliga situationer. Trots att det mestadels var i den spontana 

aktiviteten som olikheter synliggjordes gav några förskollärare konkreta exempel på 

tillfällen där de belyst olikheter i planerade estetiska aktiviteter. Ellinor kunde tydligt 

förklara syftet med varför de hade valt att dramatisera olika situationer och hur barns 

delaktighet och inflytande beaktas i aktiviteterna. Det överensstämmer med Klafkis 

(1997) tankar då han menar att undervisning behöver ha ett mål med vad det är som 

ska synliggöras genom undervisningen och att det är viktigt att kritisera och reflektera 

över innehållet för att inte innebörden av undervisningen ska misstolkas. Ellinor och 

hennes arbetslag hade ett tydligt syfte med aktiviteten och hade utvecklat den över tid 

genom reflektion och barns delaktighet och inflytande samt situationer som barnen 

varit i. Således blir kritisk-konstruktiv didaktik synlig i Ellinors arbetssätt. 

Erfarenheter barnen får när de tar del av situationer de själva varit i, fast spelade av 

någon annan, kan kopplas till Klafkis (1997) tankar om att kunskap och erfarenhet av 

samhället kan leda till utvecklade tankar genom socialt samspel. 

  

Utöver Ellinor var det ingen av förskollärarna under intervjuerna som mer ingående 

tog upp syftet med de aktiviteter som förskollärarna hade utfört i barngruppen för att 

synliggöra olikheter. Däremot pratade förskollärarna om metoden och förklarade hur 

de hade gått till väga, dock inte varför. Att synliggöra själva syftet med aktiviteter är i 

Klafkis kritisk-konstruktiva didaktiska teori (1997) avgörande. 

 

Ett väl förberett undervisningstillfälle skapar en tydlighet av vad som ska läras ut och 

varför. Det är viktigt för att undvika missförstånd om undervisningsinnehållets 

budskap. De flesta intervjuade förskollärarna la relativt stor vikt vid hur de skulle gå 

tillväga. Medvetna reflektioner om vad syftet var och hur budskapet skulle nå barnen 

framstod däremot inte som centralt. Det kan troligtvis få konsekvenser som att barnen 

inte uppfattar undervisningen på det sätt som förskolläraren hade önskat. Enligt Klafki 

(1997) är innehållet i undervisningen valt för att skapa ett meningsfullt lärande och 

finns det inte en medveten reflektion över syftet med aktiviteten kan konsekvenserna 

bli att aktiviteten inte blir meningsfull. Hade det istället varit en noggrann planering 

bakom aktiviteterna hade barnen antagligen fått en större förståelse. Eftersom det 

handlar om en förmåga som att respektera olikheter bland människor är medvetenhet 

om syftet med aktiviteter extra viktigt. 
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När förskollärarna berättade om det konkreta material som de använde i aktiviteter för 

att synliggöra olikheter kunde samtliga precisera just hur det materialet kunde kopplas 

till olikheter. Det som togs upp av förskollärarna som konkret material var exempelvis 

böcker och leksaker. Trots att flertalet av förskollärarna inte motiverade syftet bakom 

aktiviteterna drog förskollärarna kopplingar mellan valt material som användes i 

aktiviteter och hur olikheter kunde synliggöras med hjälp av materialet. Den kritisk-

konstruktiva didaktiken (Klafki, 1997) blir ändå synlig men i det här fallet genom hur 

förskollärarna menade att materialet nyttjades för att synliggöra olikheter. Kännedom 

om materialet och på vilket sätt det kan användas i aktiviteterna för att kopplas ihop 

med att synliggöra olikheter kräver planering, förberedelse, och kunskap om det som 

lärs ut vilket är en del av Klafkis (1997) tankar.  

 

De fem frågorna som presenteras i Klafkis artikel Didaktische Analyse als Kern der 

Unterrichtsvorbereitung (1963) berör bland annat vad läraren vill förmedla med 

undervisningen, vilken betydelse det har för barnen och vad läraren kan göra för att 

göra det intressant. Dessa frågor bör den som undervisar reflektera över inför samtliga 

undervisningstillfällen och frågorna ska utgå ifrån barnets omgivning i samhället och 

i förskolan. Utgångspunkterna i frågorna är budskapet, innehållets betydelse, hur det 

ska struktureras samt hur läraren ska göra innehållet intressant. De fem frågorna kan 

ha en grund för medvetenhet om det valda materialet och vilka kopplingar materialet 

kan göra till olikheter och för att synliggöra dessa för barngruppen. Dock krävs det 

enligt Klafki (1997) att den som undervisar har kunskap om ämnet som lärs ut vilket 

inte framgår genom intervjun, bara att de är medvetna om hur olikheter kan 

synliggöras med hjälp av material. Hade förskollärarna däremot pratat om syftet med 

aktiviteterna och syftet med valt material hade det visat på en större kunskap. 

  

I resultatet framgick det att merparten av förskollärare inte skulle göra en “för” stor 

sak av det om det skulle börja ett barn som skiljer sig från den homogena barngruppen. 

Däremot skulle de intervjuade förskollärarna förbereda barngruppen. Britta berättade 

om en synskadad pojke som skulle börja på en förskola där hon arbetade. I det fallet 

förbereddes barngruppen för det nya barnet vilket hon menade bidrog till att det inte 

blev konstigt eller uppfattades som annorlunda av barngruppen när den synskadade 

pojken började på förskolan. Detta kan vi anknyta till Klafkis (1997) tankar om att 

undervisning är en social process som kan motverka fördomar. Genom att förbereda 

barngruppen för den synskadade pojken får barngruppen nya perspektiv och 

kunskaper om hur det är att vara synskadad och som i sin tur kan bidra till att barnen 

inte får fördomar om synskadade människor. 

 

5.3 Utmaningar med att synliggöra olikheter i förskolan 
Flertalet av förskollärarna pratade om svårigheter i att synliggöra saker som de saknar 

kunskap om, vilket grundas i en rädsla för att uttrycka saker som kan uppfattas eller 

tolkas fel. Förskollärarna ansåg att det krävdes mer arbete för att kunna ta upp 

olikheter som inte fanns representerade på förskolan eller i barnens omgivning. Sofias 

uppfattning var att förskollärare på förskolor med stor mångfald fick mer erfarenheter 
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och därigenom mer kunskap. Genom den kunskapen som Sofia menade att de som 

arbetar på förskolor med stor mångfald fick, kunde bidra till att det blev naturligare att 

tala om olikheter tillsammans med barngruppen. 

 

Förskollärarnas tankar om svårigheten i att synliggöra olikheter som de varken har 

erfarenhet eller kunskap om kan urskiljas genom Klafkis (1997) tankar. En svårighet 

som Klafki (1997) skriver om är att undervisa i något som hen saknar förståelse för. 

Han menar att den som undervisar måste ha förståelse för det som ska läras ut för att 

det ska bli ett meningsfullt lärande för barnen. Vi tror att det kan räcka att 

förskollärarna har förståelse om något, att erfarenhet inte alltid är en nödvändighet för 

att kunna bilda. Bilda används av Klafki (1997) och betyder att kunna eller lära sig att 

ta ansvar, och kräver att den som undervisar har förståelse för det som lärs ut. Däremot 

tror vi att erfarenhet av något, antingen privat eller yrkesmässigt, kan bidra till 

huruvida förskolläraren undervisar. En kombination av förståelse, erfarenheter 

och/eller kunskap om det som ska läras ut kan stärka självkänslan för förskollärarna 

och eliminera svårigheterna med att synliggöra olikheter. 

  

En del av förskollärarna pratade även om svårigheten i att synliggöra något för 

barngruppen om det fanns representerat i barngruppen. Svårigheten var att i de fallen 

överväga i hur stor utsträckning olikheten skulle synliggöras för att det inte ska bli 

utpekande. Resultatet pekar alltså på att trots att förskolläraren kan ha kunskap och 

erfarenhet om det som ska synliggöras för barngruppen kan förskollärarna ändå känna 

en svårighet inför att göra det. Utöver kunskap som Klafki (1997) menar krävs för att 

den som undervisar ska kunna bilda, det vill säga lära ut, kräver det även att personen 

som undervisar har en förståelse för det som ska läras. Om vi antar att förskollärarna 

har kunskap om det som de lärs ut kan orsaken till att de upplevde arbetet med att 

synliggöra olikheter som svårt bero på bristen för förståelse. Det vill säga, om de har 

kunskap om andra kulturer, men saknar förståelse för det kanske det kan bidra till en 

osäkerhet hos förskolläraren. 

  

Anita, som även hon ansåg att arbetet med att synliggöra olikheter kan bidra till att det 

blir utpekande, hade en annan tanke än övriga förskollärare på hur hon ska arbeta för 

att undvika ett utpekande. Hon syftade till utagerande barn och hur hon “vänder på 

begreppen” som hon själv uttryckte. Istället för att hon pratar om barnet som slår sina 

vänner påvisar hon för barngruppen att det är synd om det barnet som slåss, som inte 

kan kontrollera sin kropp vilket gör att armen åker ut på sina vänner. Eller att det är 

synd om barnet som inte kan vänta på sin tur som andra barn, utan alltid måste tränga 

sig före. I en annan del av resultatet framgår det att Anita, som uppmärksammar 

barngruppen på att det är synd om barnet som slåss, inte de som blir slagna, genom 

att uppmärksamma barn på olikheter når fram med ett budskap om att det aldrig är 

befogat att slåss.  Solidaritet, vilket Månsson och Nordmark, (2015) beskriver som en 

utvecklad förmåga att sätta sig in i andras människors upplevelser och sitt eget 

handlingsmönster gentemot andra. Med tanke på Anitas arbetssätt kan det slående 
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barnets förmåga att utveckla solidaritet utebli om barnet inte får erfarenhet av 

konsekvenserna av att slå någon. 

 

5.4 Synliggörandet av olikheter, kortsiktiga och långsiktiga mål 
I resultatet framgår att samtliga förskollärare var eniga i att arbetet med att synliggöra 

olikheter i förskolan är viktigt och kan ha positiva konsekvenser, både för den enskilda 

individen och för samhället. Ellinor uttryckte att arbete med att synliggöra olikheter 

kan komma att spegla hur vårt samhälle kommer att se ut i framtiden och menade att 

det långsiktigt blir ett mer inkluderande samhälle. Genom att förskollärarna belyser 

olikheter för barn i förskolan får barnen en bredare blick av samhället, och större 

acceptans för andra människor. 

  

Resultatet visar att förskollärarna kopplar arbetet med att synliggöra olikheter till 

värdegrundsarbetet, allas lika värde, och acceptans för andra och sig själva. Ellinor 

menar, enligt vår tolkning, att barn har “tomma bagage” som hon själv uttryckte men 

att vuxna kan ha fördomar. Förskollärarnas övergripande tankar om en positiv 

samhällsutveckling som följd av att synliggöra olikheter kan kopplas till Klafkis (1997) 

teori. Hans grundtankar om en kritisk-konstruktiv didaktik i ett demokratiskt 

samhälle är beroende av undervisningens innehåll. Det är därför viktigt att 

förskollärarnas arbete med att synliggöra olikheter görs på ett sätt som skapar mening 

hos barn för att på sikt kunna generera ett accepterande samhälle. 

  

Vår tolkning är att det didaktiska syftet med konkreta aktiviteter för att synliggöra 

olikheter ofta uteblir. Förskollärarna talar positivt om de långsiktiga målen men 

majoriteten av dem berättar ändock inte om aktiviteternas syfte. Fokus hamnar mer 

på metodiken bakom aktiviteterna, det vill säga vilket eller vilka material som används 

och vilken olikhet som barnen kan få syn på. Vi uppfattar att förskollärarna har en 

tilltro till att deras positiva tankar om olikheter “räcker” för att de något diffusa 

långsiktiga mål som tas upp ska uppnås. Vi menar att de långsiktiga målen inte kan 

uppnås när det didaktiska syftet i aktiviteterna inte tydliggörs. För att det ska bli 

meningsfullt för barnen behöver det finnas en god planering bakom aktiviteterna och 

ett tydligt didaktiskt syfte, vilket inte redogjordes av de intervjuade förskollärarna. 

  

Sammanfattningsvis tolkar vi att det är förskollärarnas personliga syn på olikheter som 

utgör betydelsen av just olikheter. När förskollärarna reflekterar över olika begrepps 

betydelser i olika sammanhang kan det även innebära att undervisningens budskap 

reflekteras över. Samspelet, trots att det inte ordagrant uttalas av förskollärarna, är en 

viktig del för hur barn tar till sig nya perspektiv och utvecklar sin människosyn, vilket 

är en del av de långsiktiga mål som tas upp under intervjuerna. Dock blir det svårt att 

se hur de långsiktiga målen kan uppnås då den didaktiska reflektionen av 

förskollärarnas aktiviteter i väsentliga delar inte begrundas. Vi tolkar att 

förskollärarnas brist på erfarenhet och förståelse av olikheter kan göra att arbetet med 

att belysa olikheter för barngruppen blir en svårighet. 
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6. Diskussion 
  

Inledningsvis kommer vi att diskutera vårt resultat och vår resultatanalys med stöd av 

tidigare forskning och Klafkis didaktiska teori. I metoddiskussion kommer en kritisk 

analys av vårt metodval. Detta kapitel avslutar vi med att presentera en slutsats och 

förslag om fortsatta studier. 

  

6.1 Resultatdiskussion 
Enligt vår uppfattning fanns det en underliggande känsla för att det som sades under 

intervjuerna kunde uppfattas som kränkande. Av den anledningen tror vi att fokus 

hamnade på det som förskollärarna ansåg var positivt med olikheter när förskollärarna 

beskrev vad olikheter betyder för dem. 

  

Förskollärarna lyfte fram olikheter som något positivt och ansåg att mångfald i 

förskolan är en tillgång för verksamheten. Den här typen av synsätt är, enligt Lansheim 

(2010), grundläggande för att forma en inkluderande förskola. Enligt Klafki (1997) 

behöver förskollärare vara medvetna om vad olikheter innebär för att få en insikt för 

hur människor uppfattar olikheter och mångfald. Utifrån de intervjuade förskollärarna 

tolkar vi deras åsikt som att personliga uppfattningar av mångfald har stor påverkan 

för hur barn själva tar till sig nya perspektiv och nya erfarenheter. För att tydliggöra 

berättar Ellinor i intervjun att hon anser att vuxna bär på mer fördomar än barn. I 

Peyton (2017) och Perlman, Kankesan och Zhangs (2010) framgår att förskollärarnas 

ansvar är att synliggöra mångfald i tidig ålder för att ge och förändra barns syn på 

mångfald och att i slutänden förhindra att fördomar och attityder uppkommer.  

  

Trots att majoriteten av förskollärarna inte talade om syftet med aktiviteterna kunde 

samtliga berätta vad de använder för konkret material och på vilket sätt det materialet 

kan hjälpa barnen att få syn på olikheter. Å ena sidan visas inte förskollärarnas 

medvetenhet eftersom att syftet med beskrivna aktiviteter inte redogjordes för. Å 

andra sidan visades det medvetenhet för hur materialet kan uppmärksamma barn på 

olikheter. Utifrån Klafki (1997) tolkar vi att förskolläraren måste ha en kunskap om det 

som lärs ut för att barnen ska kunna få ny kunskap. Utifrån intervjuerna kan vi dock 

inte avgöra huruvida förskollärarna har rätt kunskap, bara att de är medvetna om hur 

material kan användas för att uppmärksamma barn på olikheter. Likaså Peyton (2017) 

framhåller att det krävs bland annat kunskap för att kunna synliggöra mångfald, och 

utöver kunskap krävs självförtroende hos förskolläraren för att kunna förmedla rätt 

kunskap vidare till barnen. 

  

Erfarenhet och kunskap var två saker som var återkommande under intervjuerna med 

förskollärarna. Av resultatet kan vi tyda en koppling mellan förskollärarnas egna 

tankar om brist på kunskap och osäkerheten i att upplysa barnen om olikheter. Enligt 

San Phoon, Ng Lee Yen Abdullah och Abdullah (2012) kan förskollärares kunskap 

inom mångfald dels bero på förskollärarnas egna intressen för ämnet, dels för högre 
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myndigheters intresse i frågan. San Phoon, Ng Lee Yen Abdullah och Abdullah (2012) 

riktar blicken mot att förskollärarutbildningar måste granskas för att säkerställa att 

förskollärarna får rätt kunskap och förutsättningar för att skapa interkulturella möten 

i förskolan.  Med rätt kunskap kan förskollärarna förmedla kunskapen vidare till 

barngruppen.  

 

Förskollärarnas tankar och tidigare forskning inom ämnet kan ses genom Klafkis 

tankar (1997) som menar att det blir en svårighet att utbilda om något som 

förskolläraren saknar kunskaper om. Vi tolkar det som att rätt kunskap är viktigt för 

att, som någon förskollärare uttryckte under intervjun, att det annars kan uppfattas fel 

av den andra parten. Vi tror att bristen på kunskap om olikheter kan göra att förskolan, 

som Lansheims studie framhåller (2010), skjuter ifrån sig svårigheterna och överlåter 

detta till skolan. Vi menar att osäkerheten i att synliggöra olikheter hos förskollärarna 

är en konsekvens av brist på kunskap. Osäkerheten kan vara anledningen till att skolan 

har större problem i mötet med olikheter än vad förskolan har vilket även 

förskolläraren Britta framställde under intervjun. 

  

Majoriteten av förskollärarna som medverkade i intervjuer beskrev vad de hade gjort 

för att synliggöra olikheter men inte varför de hade gjort så. Vi tolkar det som att 

osäkerheten som tidigare nämnts kan ligga till grund för att aktiviteter blir ett görande 

utan tydligt syfte. Resultatet visar, förutom utmaningen med att synliggöra olikheter 

som inte finns på förskolan, även en utmaning i att synliggöra olikheter om det fanns 

på förskolan. Det blev ett dilemma för i hur stor utsträckning det skulle synliggöras för 

att inte upplevas som utpekande. De intervjuade förskollärarnas tankar kan kopplas 

till Palla (2011) där det framhävs att det finns en risk att förskolepersonalens arbete 

med att synliggöra olikheter och mångfald kan uppfattas utpekande. Det kan, enligt 

Palla (2011) bli utpekande om olikheten görs till en stor sak. Till exempel om ett 

utseende eller hur ett barns agerande uppmärksammas till följd av samhällets eller 

förskolepersonalens normer. I Palla (2011) där det framgick att olikheter kan bli 

utpekande om det uppmärksammas i för stor omfattning tolkar vi upplevdes av de 

intervjuade förskollärarna i vår studie. Förskollärarna kände en osäkerhet för hur 

mycket något ska uppmärksammas för att det inte bli utpekande. Här tolkar vi att 

genom erfarenhet, inte nödvändigtvis för olikheten i sig men erfarenheter inom yrket, 

kan bidra till en större självsäkerhet i att veta om, när och hur mycket något ska 

uppmärksamma. 

  

Som tidigare har nämnts visar resultatet att samtliga förskollärare ansåg arbetet med 

att synliggöra olikheter i förskolan var positivt. Arbetet kunde generera en positiv 

utveckling av samhället då barnen fick nya perspektiv och andra tankar om människor 

i deras omvärld. Det framgår dock att en förskollärares tankar om risken för utpekning 

i arbetet med att synliggöra olikheter skiljde sig från övriga förskollärare. 

 

Å ena sidan berättade Anita att istället för att tycka synd om barnet som blir slaget 

vänder hon på det för att visa att det egentligen är synd om barnet som slåss. Å andra 
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sidan, i en annan del av intervjun med Anita framkom att de positiva följderna av att 

synliggöra olikheter för barn är att barnen blir medvetna om att det aldrig är okej att 

slåss.  Genom att ta bort fokus från barnets handlingar, vilket i det här fallet är att slå 

en kompis, och istället prata om att barnet inte kan kontrollera sin kropp får resten av 

barngruppen en djupare förståelse. Det kan bidra till, vilket framhålls i läroplanen 

(Skolverket, 2016), att barnen kan utvidga sin empatiska känsla för sina 

medmänniskor. Läroplanens utsaga hjälper oss att förstå Anitas handlingssätt när hon 

väljer att inte uppmärksamma det slående barnets handlingar. Enligt Klafki (1997) kan 

reflektion inför undervisningstillfället bidra till att handlingssättet förändras vilket vi 

menar att Anita behöver göra för att se fler alternativ för hur barnets handlingar ska 

eller inte ska uppmärksammas. Vi ställer oss frågande till huruvida känslorna hos 

barnen som blir slagna inte blir uppmärksammade. Vi blir även tveksamma till hur 

Anitas tankar om att synliggöra olikheter för barn kan generera att barn blir medvetna 

om att våld inte är okej om dessa typer av handlingar, liksom barns känslor, inte 

uppmärksammas. 

  

6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har, som tidigare presenterats, en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer använts. 

 

6.2.1 Förberedelser 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning. Intervjuerna gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval då vi till viss del har koppling till samtliga intervjupersoner. Ett 

bekvämlighetsurval kan enligt Bryman (2018) påverka intervjupersonerna i sina svar 

och göra att de svarar på ett sätt som de inte hade gjort om vi för dem var helt okända. 

Bryman (2018) menar att det kan generera en tryggare stämning och påverka att 

intervjupersonerna vågar svara djupare på frågorna vilket kan vara både positivt och 

negativt. Trots att vi som utfört studien inte har arbetet inom förskola så har vi 

erfarenhet från tidigare VFU perioder. Bryman (2018) anser att det är bra om 

intervjuare har erfarenhet från den verksamhet de undersöker för att det oftast betyder 

att det finns en gemensam förståelse mellan parterna. Genom att vi och 

intervjupersonerna till stor del hade gemensamma erfarenheter upplevde vi att 

samtalen blev naturliga vilket påverkade intervjumaterialet positivt.  

 

6.2.3 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer gjordes då vi på förhand hade förberett frågor som hade 

avsikt att besvara syftet och frågeställningarna i vår studie. Trots att vi utgick mycket 

från frågeguiden fanns utrymme för att gå utanför frågorna och för att ställa 

följdfrågor. Intervjupersonerna gavs utrymme att svara på frågorna utifrån deras 

tolkningar. Frågorna var uppdelade i olika kategorier för att vi skulle kunna leda in 

intervjupersonerna på frågorna med en kort inledning om vad frågorna skulle beröra. 

Vi valde att göra intervjuerna tillsammans, vilket var till vår fördel eftersom vi kunna 

få stöd och trygghet hos varandra. Trost (2019) skriver att det ur intervjuarens 
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perspektiv är en fördel att vara två som intervjuar eftersom det blir ett stöd men att det 

kan bli ett underläge för intervjupersonen om det är två intervjuare och göra ett det 

blir en maktdelning när det är en ensam respondent och två intervjuare. Under en 

intervju deltog, förutom förskolläraren vi intervjuade, även två förskollärarstudenter 

vilket vi tror kan ha suddat ut eventuella maktpositioner. 

  

6.2.4 Bearbetning av material 

Vi spelade in intervjuerna för att senare ha möjlighet att lyssna på intervjuerna igen. 

Inspelningarna genomfördes i samtycke med intervjupersonerna. Trost (2010) skriver 

att det är viktigt att respektera om någon visar missnöje till att bli inspelad, en del blir 

obekväma och håller tillbaka i sina svar av vetskapen att de blir inspelade. Intervjuerna 

transkriberades sedan för att vi lättare skulle kunna ta del av de transkriberade 

texterna, och kunna presentera dessa i resultatet. Dock betonar Patel och Davidson 

(2011) att det finns en risk med att transkribera intervjuer vilket är att det inte går att 

få samma känsla i skrift som det finns i talspråk, då gester, kroppsspråk och tonfall 

inte redogörs för i skrift. Transkriberingen kan också till viss del bli missvisande då 

författaren kan välja att skriva klart oavslutade meningar vilket kan påverka studiens 

resultat. Genom att vi båda deltog i samtliga intervjuer tror vi dock att vi har en 

gemensam förståelse för att känslan under intervjuerna till stor del speglas i 

transkriberingarna. Vi transkriberade ordagrant vad intervjupersonerna sade så att 

inget skulle missas eller kunna misstolkas. 

 

6.2.5 Förbättringar 

Hade vi gjort om intervjuerna hade vi valt att utföra intervjuerna enskilt, dels för att 

spara tid, dels för att intervjupersonerna inte ska känna ett eventuellt underläge när de 

är ensamma och vi är två intervjuare (Trost, 2010). Vi anser även att frågan där 

förskollärarna skulle definiera vad begreppet olikheter betyder för dem kan ha tolkats 

på olika sätt och hade med fördel kunnat omformuleras. Hade det funnits mer 

tidsutrymme hade vi velat vidga syftet med studien för att även undersöka hur 

förskollärarna arbetar, inte bara hur de beskriver att de arbetar med att synliggöra 

olikheter. 

  

6.3 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 
I den här studien har det framkommit att förskollärarnas kunskap har en stor betydelse 

för hur synliggörande av olikheter blir meningsfullt för barnen. Förskollärarnas 

kunskap är avgörande för hur väl den reflekterande planeringen inför 

undervisningstillfällen utförs och att innehållet blir meningsfullt för barnen. 

Förskollärarnas egna åsikter om olikheter, deras förståelse för det som ska läras ut och 

ibland erfarenhet av det, spelar in för huruvida förskollärarna känner svårighet inför 

uppdraget eller inte. Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik (1997) handlar till stor del 

om förskollärarnas roll i att kunna förmedla rätt kunskap så att det tas emot rätt av 

barnen. Det framgår att Klafkis didaktik (1997) finns representerat och tillämpas i viss 

utsträckning trots att förskollärarna inte själva är fullt medvetna om det. 
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Resultatet visar att förskolläraren har en stor roll i att skapa ett meningsfullt lärande 

för barnen. Har förskollärarna däremot inga erfarenheter eller kunskaper om olikheter 

uppstår ett dilemma. När förskollärarna saknar både kunskaper och erfarenheter men 

trots det ska lära ut menar vi att det meningsfulla lärandet som barnen ska erhålla kan 

utebli. Dock, trots att det upplevs som svårt ska det enligt läroplanen (Skolverket, 

2016) ske ett lärande om olikheter. 

Genom vår studie kunde vi se att det fanns en osäkerhet hos förskollärarna med att 

använda begreppet olika och även arbetet med att synliggöra olikheter för barn i 

förskolan. Förskollärarna anser det lättare att prata om olikheter om det finns 

representerade på förskolan och pratar sällan om olikheter om det inte tas upp av 

barnen. Enligt vår bedömning behövs mer forskning som berör hur förskollärarna kan 

synliggöra olikheter. Genom observations- och intervjustudier skulle förskollärarnas 

faktiska arbetssätt med att synliggöra olikheter tydligare undersökas och diskuteras.   
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Bilaga 1 Missivbrev 

Synliggöra olikheter mellan människor för barn i förskolan. 

  

Hej! 

Vi heter Jenny Örevik och Madeléne Carlsson och studerar förskollärarprogrammet på 

Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska genomföra vårt examensarbete och syftet är 

att undersöka hur förskollärare resonerar och arbetar med att uppmärksamma och 

synliggöra olikheter mellan människor för barn på förskolan. 

  

Vi skulle uppskatta om du som förskollärare tog dig tid att medverka i en intervju. 

Vi bokar en tid och plats som passar dig, förslagsvis på ditt arbete. Intervjun kommer 

att spelas in, transkriberas och skrivas ut i text. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs 

ut på databasen DIVA. 

  

I studien kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Informationskravet 

innebär att du har fått information angående syftet till vår undersökning. 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. Genom att du tar del av den här informationen samt genom din medverkan i 

intervjun ger du därmed ditt samtycke till att delta i vår studie. Vi beaktar 

konfidentialitetskravet eftersom att ditt deltagande i intervjun sker med stor 

konfidentialitet. I den färdiga uppsatsen kommer det inte framgå vem eller vilka som 

har deltagit då namn på personer samt förskolor inte presenteras i 

studien.  Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DIVA. 

Intervjumaterialet, inspelning och transkriberingen, kommer endast att användas i 

forskningssyfte och förstöras när studien är klar och godkänd, detta går under 

nyttjandekravet. I denna studie kommer vi att beakta etik och moral vilket innebär att 

du som medverkar genom intervju inte blir utsatt för kränkningar eller skador. 

  

Vi hoppas att du tycker att det låter intressant. Om du har några frågor eller andra 

funderar är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. 

  

Jenny Örevik                                         jok16001@student.mdh.se      xxx-xxxxxxx 

Madeléne Carlsson                              mcn14007@student.mdh.se    xxx-xxxxxxx 

  

Handledare: Victor Kvarnhall          victor.kvarnhall@mdh.se          xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

  

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

  

Olikheter som begrepp 

Kan du definiera vad begreppet olikheter innebär för dig? 

Finns det något annat begrepp som du hellre använder dig av? 

  

Arbetet med att synliggöra olikheter i förskolan 

Hur arbetar ni som arbetslag med att synliggöra olikheter för barn? 

  

Vilket eller vilka material anser du kan användas för att uppmärksamma barn på 

olikheter? Vad använder ni i arbetslaget för material? 

Varför använder ni dessa material? 

  

Hur skulle du beskriva skillnaderna i att arbeta med olikheter i de planerade och de 

spontana aktiviteterna? 

I vilka aktiviteter belyser ni oftast olikheter för barn? Varför? 

  

Svårigheter 

Vad finns det för svårigheter med att arbeta med olikheter när det finns/inte finns 

representerat på förskolan? 

På vilket sätt blir det skillnad i arbetssättet? 

  

Tänk dig följande scenario: 

Det ska börja ett nytt barn på avdelningen. Barnet sitter i rullstol och ingen av barnen 

på avdelningen idag har erfarenhet av detta. 

  

Hur skulle du förbereda barngruppen för det nya barnet? 

Hur skulle arbetet med att synliggöra olikheter kunna uppfattas som utpekande? -Hur 

skulle du arbeta för att det inte ska bli utpekande för det nya barnet i exemplet vi 

tidigare tog upp? 

  

Möjligheter 

Vilka fördelar tycker du det finns med att prata om olikheter tillsammans med barnen? 

Vad kan det generera kortsiktigt och långsiktigt? 

Är det något annat du skulle vilja tillägga? 
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