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Inledning 

I Skollagen (2010: 8:e kapitel 2 §) står att läsa:  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Läroplanen för skolan, LPÖ, (2011, s 8) säger att: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga 
att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en 
social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 
för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur-
arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att 
barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd 
i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. 

Förskolan ska främja barns utveckling av respekt, aktning, tolerans och förståelse för andra 
människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Läroplanen för 
förskolan, 2010, s 4). I förskolan ska därför lagar om jämlikhet, jämställdhet, religionsfrihet, 
antidiskriminering och skollagen gälla (se Westlund, 2010). Vidare (s 9) står att läsa: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-
muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. 
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 
lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska 
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 

Oavsett deras bakgrund är förskolan en arena präglad av mångfald, där barn lär sig saker och 
deras identitet formas. Därtill ska barn med ett annat modersmål än svenska kunna utveckla 
”sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 
modersmål” s 13). Verksamheten ska således utformas så att barnen ”stimuleras och utmanas 
i sin språk- och kommunikationsutveckling” (s 13). Språkutveckling, liksom rätten att bli 
respekterad för sin bakgrund och bli bemött på ett korrekt sätt är alltså viktiga principer. I 
varje situation måste sålunda verksamheten och förskolepersonalen utgå från och ta hänsyn 
till dessa principer.  

Skollagens och läroplanens andemening speglar faktumet att Sverige är i allt högre grad ett 
globaliserat, mångkulturellt samhälle. Alla barn i förskolan blir därför alltmer påverkade av 
impulser från andra länder, kulturer och språkgemenskaper. Därtill har idag var fjärde svensk 
anknytning till ett annat land, genom att minst en av ens föräldrar är födda utomlands (SCB, 
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2017). På samma sätt uppvisar såväl förskolans personal som barngrupperna och barnens 
föräldrar en större etnisk, kulturell, religiös och social mångfald än tidigare i historien.  

Siffror från Skolverket visar att ungefär en halv miljon barn i Sverige (eller fler än fyra av fem 
barn) mellan ett och fem år gamla inskrivna i förskolan (Stier, 2016). Cirka har 19 procent av 
dessa elever utländsk bakgrund (Skolverket, 2016) vilket betyder att de är födda utomlands 
eller själva är födda i Sverige medan båda deras föräldrar är utlandsfödda. Därtill kommer 
barn där en av föräldrarna är född utomlands. Ännu fler barn använder dessutom fler än ett 
språk varje dag (Skolverket, 2013).  

I ljuset av denna beskrivning präglas svensk förskola av mångfald, kulturmöten och inter-
kulturellt samspel (Kós-Dienes & Hedencrona, 2003; Lunneblad, 2013; Stier, 2016).  Frågor 
om och överväganden kring kultur, språk och språkinlärning, flerspråkighet, normer och 
religiöst motiverade anpassningar av förskolans verksamhet blir alltmer delar av vardagen. 
Ofta sker detta smidigt och oproblematiskt, men tidvis föranleder det språkförbistring, miss-
förstånd eller meningsskiljaktigheter mellan föräldrar och personal kring uppfostran, köns-
relationer, nakenhet och maten som serveras i förskolan. I sådana situationer upplever inte 
sällan förskolepersonalen att läroplanen och pedagogiska styrdokument ger otillräcklig eller 
otydlig vägledning. Detta gör det svårt att balansera mellan vad som upplevs som motstridiga 
krav och principer och att man känner osäkerhet när det gäller hur ”mångfalden” ska bemötas. 
Istället trevar man sig fram med sina egna mer eller mindre framgångsrika arbetssätt.  

Dilemmat som ofta beskrivs är att man ställs inför avvägningar mellan att vara flexibel och 
tillmötesgående när det gäller elevers, föräldrars och kollegors önskningar och behov å ena 
sidan, och att mot bakgrund av läroplanen och lagstiftningen att sätta gränser och vara 
principfast, å den andra. Eller annorlunda uttryckt: att hitta en adekvat balans mellan lika-
behandling och individanpassning. Personalen i förskolan, liksom föräldrar, vittnar om att 
sådana avvägningar leder till otydlighet, friktion eller till konflikter. För att hantera sådana 
avvägningar krävs därmed att förskolans personal har vad som kallas fingertoppskänsla. 

Samtidigt menar vi att kunskapen är begränsad när det gäller hur svensk förskolepersonal 
reflekterar över och förhåller sig till en sådan mångfald och de avvägningar, dilemman och 
möjligheter som den bär med sig. Vi vet egentligen inte så mycket om vad fingertoppskänsla 
är och hur den uttrycks i ord och handling. Med detta sagt vill denna rapport, med fokus på 
förskolepersonalens beskrivningar, kasta ljus över dessa frågor – deras reflektioner och 
förhållningssätt i den vardag som utspelar sig i förskolan. I det följande får vi därför bekanta 
oss med hur personal från några mångkulturella förskolor beskriver sin förståelse av kultur, 
sätt att reflektera över kultur och sätt att interagera kulturellt. Utifrån dessa utsagor kommer vi 
att diskutera hur fingertoppskänslan kan vidareutvecklas till en större medvetenhet om varför 
man själv agerar som man gör.   
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Bakgrund, syfte, målsättningar, genomförande 

De tidigare nämnda värdena som respekt, aktning, tolerans och förståelse för andra människor 
är grunden för vad som i Rinkeby-Kistas stadsdels styrdokument för förskolan kallas ett 
interkulturellt förhållningssätt. Samtidigt ger dokumenten eller (forskningen) begränsad 
vägledning i hur ett sådant förhållningssätt bör definieras, operationaliseras eller utvärderas.  
 
I regi av en av författarna till denna rapport genomfördes hösten 2014 och våren 2015 därför 
utbildningar för förskolepersonal (förskolepedagoger, specialpedagoger och pedagogiska 
utvecklare) och chefer. Målet var att bidra till en kompetenshöjning kring interkulturalitet, 
interkulturell kommunikation och interkulturellt förhållningssätt. Deltagarna fick identifiera 
och precisera framkomliga vägar att praktisk omsätta och utvärdera ett interkulturellt 
förhållningssätt i verksamheten.  
 
Arbetet genomfördes, med positiva erfarenheter från personalen, samtidigt som önskemål 
framfördes om såväl fördjupade utbildningsinsatser som forskning på effekterna av sådana 
insatser. Som en fortsättning, och för att ge dem verktyg för att kunna omsätta interkulturella, 
normkritiska och intersektionella förhållningssätt i förskolans verksamhet, genomfördes under 
2016 och 2017 därför en integrerad utbildnings-, verksamhetsutvecklings- och forsknings-
insats (UVF) med 43 deltagare från Rinkeby-Kistas förskoleverksamhet. Insatsen skulle också 
beforska möjliga effekter av det redan gjorda arbetet – för såväl förskolepersonalens arbetssätt 
som verksamheten i stort.  
 
Utbildningsdelen hjälpte deltagarna att synliggöra och problematisera sina egna och andra 
människors föreställningar och normer kopplade till etnisk, kulturell, religiös och social 
bakgrund. Särskilt fokus lades på en fördjupad förståelse för det interkulturella samspelet i 
förskolan. Utbildningsdelen var upplagd så att den sammantagna gruppen deltagare indelades 
i mindre grupper, bestående av en person från varje förskola och där varje grupp deltog i tre 
utbildningshalvdagar. Mellan dessa träffar arbetade deltagarna med enskilda och gruppvisa 
uppgifter där kurslitteraturen och läroplan och styrdokument relaterades till verksamheten. 
Uppgifter redovisades sedan muntligt och skriftligt.  
 
Med nyvunna kunskaper om och färdigheter i ett interkulturellt förhållningssätt innebar 
verksamhetsutvecklingsdelen att deltagarna gemensamt preciserade vägar att praktiskt omsätta 
interkulturella, normkritiska och intersektionella förhållningssätt i verksamheten.  
 
Forskningsdelen, slutligen, innebar att deltagarna, med sina nyvunna kunskaper och erfaren-
heter av att ha arbetat enligt ett interkulturellt förhållningssätt och under ledning av en 
forskare, tillsammans med 5-7 kollegor deltog i tre 2-timmarsträffar i forskningscirkelträffar 
vid tre tillfällen under en femmånaders period. Vid dessa träffar reflekterade man över och 
analyserade hur praktiken eventuellt hade förändrats.  
 
Därtill deltog kursdeltagarna i grupper med 3 till 6 kolleger i två 1-2-timmars fokusgrupp-
samtal, med cirka fem månader mellan samtalen. Syftet var att blottlägga och problematisera 
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personalens förhållningsätt till etnisk, kulturell och religiös mångfald i förskolans vardagliga 
arbete, liksom deras användande av olika kunskapsformer. Ett underordnat syfte var att få 
personalens bild av UVF:ens förtjänster och möjliga områden för förbättringar. Målet med 
diskussionen var att synliggöra och analysera deras bild av varför de agerar som de gör i 
verksamheten, liksom att diskutera konsekvenser av deras agerande. Det är resultaten och 
erfarenheterna av dessa fokusgruppssamtal del som redovisas i föreliggande rapport. 
Förhoppningsvis ska diskussionen vara till hjälp för de som arbetar i en alltmer etniskt, 
kulturellt, religiöst och socialt heterogen i förskola i ett alltmer globaliserat Sverige.  

Teoretiska utgångspunkter 

Det finns en forskning med fokus på konsekvenserna av social, religiös, etnisk och kulturell 
mångfald i förskolan – bland annat inom fält som interkulturella studier, interkulturell 
kommunikation, interkulturell pedagogik, postkoloniala studier, normkritik, socialpsykologi 
och utbildningsvetenskap. Likväl finns behov av forskning om förskolepersonalens konkreta 
sätt att förstå och reflektera kring kultur och kulturskillnader och förhålla sig till dilemman 
och möjligheter som en tilltagande mångfald i förskolan bär med sig. För att analysera fokus-
gruppsamtalen har därför en matris över personalens olikartade sätt att möta mångfalden i 
förskolan fungerat som en utgångspunkt (Tryggvason, Sandström & Stier, 2012; Stier, 
Tryggvason, Sandström, Sandberg, 2012 – se nedan). En annan utgångspunkt är en text (Stier, 
2017) där det som i matrisen kallas ”kulturförståelse”, ”reflektionssätt” och ”interaktionssätt” 
beskrivs som delaspekter av ett interkulturellt förhållningssätt.  

De beskrivna förhållningssätten är kopplade till kunskap – närmare bestämt till olika slags 
kunskap, inklusive ”tyst kunskap”. Utsagorna i fokusgruppsamtalen där förskolepersonalen 
berättar om sina sätt att interagera med barn och föräldrar (och med varandra!) kommer därför 
att kopplas till resonemang hämtade från Johannessons (2002), Larsdotter Bodins (2017) samt 
Polanyis resonemang om tyst kunskap (Polanyi, 1967). 

Personalens förhållningssätt till mångfald 
Vad som här betecknas som förhållningssätt till mångfalden i förskolan kan sägas bestå av tre 
sammanflätade ”delar”: ”kulturförståelse”, ”reflektionssätt” och ”interaktionssätt”.  

Med kulturförståelse avses personalen förståelse och begripliggörande av vad kultur är och 
hur denna kommer till uttryck i deras hållning till händelser och arbetssätt i förskolan. Det kan 
handla om huruvida de ser kulturer som mer stabila eller mer föränderliga, huruvida kulturer 
går att avgränsa från religion och etnicitet, hur viktig ”kulturen” är för individers självbild och 
en samhällelig gemenskap eller om kulturer ses som nationella (till skillnad från regionala, 
organisatoriska eller stad/landsbygd). Ännu en aspekt rör hur inbördes homogena kulturer är, 
liksom graden av skillnad gentemot andra kulturer. 

Ibland är människor höggradigt medvetna om att och hur de reflekterar kring något, medan de 
vid andra tillfällen går ”på autopilot”. Reflektionssätt avser på vilken medvetandenivå 
förskolepersonalens reflektion kring kultur och kulturell variation sker, alltså hur medvetna de 
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är om att deras kultur färgar deras förståelse av verkligheten samt deras benägenhet att 
”kulturalisera” barnens, föräldrarnas eller kollegornas ageranden eller ställningstaganden. 
Reflektionssätt handlar också om hur man förhåller sig till sina reflektioner – det vill säga om 
man okritiskt accepterar dem eller om man ifrågasätter dem. Ännu en aspekt avser höjden på 
reflektionen, alltså om man som betraktande subjekt enbart reflekterar över det som händer 
och sker runt omkring en eller även granskar sig själv kritiskt.  

Interaktionssätt betecknar personalens hållning sig till vad anser vara olikheter mellan 
människor (och kulturer). Somliga har kanske en distanserad, försiktig eller exotiserande 
hållning och där ”de andra” framför allt är någon eller något som måste hanteras. I förskolan 
kan detta uttryckas i en vilja att vara ”hygglig” ifråga om föräldrars eller kollegors ”kulturellt” 
motiverade önskemål – även då detta strider mot läroplanen. Samtidigt finns det de som inte 
bara hanterar skillnaderna utan agerar utifrån en idé om variation snarare än skillnader. De 
drar nytta av mångfalden i sitt arbete, främjar samspelet mellan individer med olikartade 
bakgrunder och är tydligare i sin gränssättning. Vidare finns de som synliggör och drar nytta 
av faktumet att människor överlag är mer lika än olika och som uppmuntrar kulturella 
gränsöverskridanden och utvecklingen av hybrididentiteter. 

Utifrån skillnader i dessa tre delaspekter kan man se fyra förhållningssätt (Stier, 2017): 
instrumentellt mångkulturellt, medvetet mångkulturellt, interkulturellt samt transkulturellt 
förhållningsätt. 

Ett instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt grundar sig i förställningar om ”annanhet”, 
där kulturer är något som andra har och där en förskola präglad av mångfald ses i kontrast 
mot en för-givet-tagen normalitet. Det som händer i förskolan förmodas spegla barnens, 
föräldrarnas eller kollegornas kultur och är något som måste ”hanteras” och ”bemästras” 
(Stier, 2016). Sådana kulturer förstås som stabila och inbördes homogena grupper, där 
ageranden förklaras utifrån individens grupptillhörighet (Stier, 2017). Utifrån en sådan 
kulturförståelse blir interaktionssättet exotiserande och kulturaliserande och mångfalden möts 
med schablonmässig kulturkännedom. Reflektioner över den egna kulturen uteblir ofta och 
förmågan att sätta gränser i ljuset av läroplan och lagstiftning saknas som i hög grad.  

Att kulturer förstås som olika och svårföränderliga är grunden även för ett medvetet 
mångkulturellt förhållningssätt. Däremot ses kulturer inte som homogena, utan som komplexa 
och svåravgränsade. Samtidigt åtföljs denna insikt inte av en kvalificerad förståelse för hur 
kulturer är sammanflätade med klass, kön, etnicitet m fl. Reflektionssättet präglas av 
personens begränsade medvetenhet om sina egna stereotypier och om sig själv som både 
producent och produkt av en kultur. Det medvetet mångkulturella förhållningssättet utgår från 
att människors fördomar, utsagor, reaktioner eller tolkningar är adekvata utifrån deras 
kulturimpregnerade perspektiv. Därför används samtalet för att lösa missförstånd, konflikter 
eller skapa ömsesidig förståelse, samtidigt som gränssättningen präglas av obeslutsamhet. 
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           Delaspekt  

  

Förhållningssätt  

  

Kulturförståelse 

  

Reflektionssätt 

  

Interaktionssätt 

Instrumentellt 

mångkulturellt 

Kulturer är olika, stabila 
och inbördes homogena 

Omedvetet 

  

Hantera olikheter 

Distanserat 

Exotiserande 

Otydlig gränssättning 

Medvetet 

mångkulturellt 

Kulturer är olika, delvis 
föränderliga och inbördes 
heterogena 

Medvetet Hantera olikheter 

Försiktigt distanserat 

Ängslig gränssättning 

Interkulturellt Kulturer varierar, är 
ständigt föränderliga och 
omskapas i interaktion 

Kritiskt själv- 
reflexivt, 
ifrågasättande 

Hantera och dra nytta av 
kulturell variation och 

Samspel mellan kulturer 

Tydlig gränssättning 

Transkulturellt Kulturer är mer lika än 
olika. 

Interaktion mellan kulturer 
ger hela tiden upphov till 

Nya kulturer 

Meta-reflexivt Synliggöra och dra nytta 
av mänskliga likheter 

Omskapande och främja 
Hybrididentiteter 
 
Gränsöverskridande  

 

Figur 1: Personalens förhållningssätt till mångfalden i förskolan (Stier, 2017). 

Grunden för det interkulturella förhållningssättet är synsättet att kulturer är produkter av 
förhandling och socialt samspel (sociala konstruktioner; se Berger & Luckmann, 1966; Burr, 
2003). Ett sådant förhållningssätt uttrycks i en själv-reflexiv och kritisk hållning till de egna 
referensramarna, varvid interaktionssättet innefattar öppenhet och vilja att undersöka kulturer. 
Därtill finns en medvetenhet om såväl möjliga konflikter och utvecklingsmöjligheter i en 
mångkulturell förskola och förmågan till gränssättning ifråga om önskemål och krav, med 
hänvisning till kultur, etnicitet, religion eller personliga önskemål. Man vill ”proaktivt 
problematisera, bejaka och dra nytta av mångfalden i förskolan” (Stier, 2017). Uppgiften blir 
därför att inte endast bemästra följder av kulturskillnader människor och kulturer, utan att 
blottlägga och dra nytta av det allmänmänskliga och unika hos varje människa.  

Ett transkulturellt förhållningssätt, slutligen, vilar på antagandet att samhället har mer att 
vinna än förlora på sin mångfald och att förskolan därför så långt som det är möjligt ska 
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erbjuda kulturella etniska, religiösa, social eller språkliga gränsöverskridanden för alla barn 
för att främja deras lärande, flerspråkighet och en flerkulturell tillhörighet. Ambitionen är att 
främja transkulturella eller kosmopolitiska identiteter hos samtliga barn. Reflektionssättet 
handlar om att lyfta sig till en ”meta-nivå” – där det finns en förståelse av sig själv som 
varande kulturprodukt och kulturproducent på samma gång och hur denna dubbla roll kan 
användas i förskolan. Interaktionssättet handlar därför om att aktivt och systematiskt hjälpa 
barnen att lära varandras språk, kulturer, normer, värderingar och traditioner.  

Kunskapsformer 
När förskolepersonal berättar om hur de brukar agera går det att urskilja varierande grader av 
medvetenhet om varför de handlar på ett visst sätt – de talar om ”hur de brukar göra”. Enligt 
Larsdotter Bodin (2017) består yrkeskunnandet hos förskollärare till stor del av kunskap som 
är svår att sätta ord på, eftersom den i hög grad baseras på erfarenhet och omdöme. Sådan 
praktisk kunskap benämner Polanyi (1967) tyst kunskap. 

Den tysta kunskapen och de handlingar som den resulterar i utspelar sig förstås mot en bak-
grund av tidigare kunskap och kan indelas i olika typer av kunskap. Aristoteles urskilde tre 
huvudsakliga kunskapsformer. Episteme avser säker kunskap som skiljer sig från tro eller 
åsikt och kan exempelvis förklara hur samhället är uppbyggt (vilket här skulle motsvara 
kännedom om förskolans läroplan och lagstiftning). Techne betecknar praktiskt kunnande – 
man vet hur något kan göras genom regler och principer (vilket här skulle motsvara vad man 
gör mot bakgrund av kännedom om förskolans läroplan och lagstiftning). Fronesis, slutligen, 
avser ett gott omdöme, att kunna handla klokt (vilket med dagens språkbruk kan beskrivas 
som pragmatiskt, smart, rationellt) i en specifik situation. Sådan kunskap kan inte läras ut, 
utan kräver erfarenhet tillägnad genom eget praktiskt handlande. Den existerar endast i 
konkreta situationer (vilket här skulle motsvara den nämnda ”fingertoppskänslan”.  

För diskussionen behöver fronesiskunskapen ytterligare preciseras. Johannessen (2002) 
särskiljer aspekter eller grader av denna kunskap, som visar sig i praxis, nämligen för-
trogenhets-, färdighets- respektive omdömeskunskap. Beträffande färdighetskunskap menar 
Johannessen att det är i utövandet som en människas förståelse av sitt yrkeskunnande tar 
gestalt. Den praktiska färdighetskunskapen övas in, genom erfarenhet och övergår sedan i en 
viss säkerhet. När säkerheten har befästs genom erfarenhet har personen blivit förtrogen med 
sitt praktiska handlande. Enligt Johannessen utgår förtrogenhetskunskap från att yrkes-
personen, i situationen tolkar på vilket sätt hen praktiskt ska handla och då kan göra det med 
säkerhet, utan att ha varit med om exakt samma sak tidigare. Därmed finns förtrogenhets-
kunskapen absorberad i kroppen utifrån vad som tidigare har fungerat i liknade situationer. 
Omdömeskunskap, slutligen, kan enligt Johannessen ses som resultat av en sammansmältning 
av färdighet och förtrogenhet. Omdömeskunskap innebär en väl utvecklad moralisk känsla för 
vad som är det rätta och kloka praktiska handlandet i en situation.  

Det är med dessa teoretiska utgångspunkter kring olika aspekter av förhållningssätt till 
mångfalden i förskolan och olika slags kunskapsformer som förskolepersonalens utsagor som 
de kommer till uttryck i fokusgruppsamtal sedan kommer att diskuteras. 
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Metodologisk design 

Fokusgruppsamtal passar väl för att undersöka och belysa människors tankar, uppfattningar, 
attityder och värderingar (Krueger & King, 1998; Krueger & Casey, 2000; Kvale & 
Brinkmann, 2009; Wibeck, 2015). Fokusgruppsamtal har en processuell, formativ karaktär 
och bidrar till situationellt lärande i samtalet med andra människor. Av dessa skäl bedömdes 
denna metod lämplig för våra syften. 

Fokusgruppsamtal genomfördes i två omgångar med cirka fem månader mellan det första och 
andra samtalet. För att säkerställa att samtalen genomfördes likvärdigt följde vi en manual för 
genomförandet. I den första omgången fokusgruppsamtal styrde vi diskussionen mot tre över-
gripande teman: förskolepersonalens ”kulturförståelse”, ”reflektionssätt” och ”interaktions-
sätt”, vilka bröts ned i subteman som diskuterades. I den andra omgången samtal stod 
verksamhetens utmaningar och inneboende möjligheter i blickfånget, liksom vad personalen 
menade att UVF:en hade givit dem. 

Genom att genomföra fokussamtalen vid två tidsmässigt skilda tillfällen (method of second 
thought, Stier, 1998) ville vi dra nytta av den reflektionsprocess som påbörjas i och med det 
första samtalet och också ge deltagarna tid att delta i UFN:en för att de skulle kunna uttala sig 
om densamma vid det andra tillfället. Samtliga deltagare i UVF:en deltog, sammanlagt 14 
samtal med 4-7 personer i varje, där det totala urvalet uppgick till 60 personer. Samtalen 
varade 1-1,5 h och leddes av oss (där vi fördelade samtalen mellan oss). Inledningsvis gavs 
deltagarna information om studiens syfte och fokusgruppsamtalens upplägg, att de i den 
slutgiltiga texten skulle tillförsäkras konfidentialitet och därefter skriftligt ge sitt samtycke. 
Alla tillfrågade valde att delta. Samtalen spelades in och transkriberades verbatim.  

Efteråt fick deltagarna anonymt utvärdera sitt deltagande, bland annat för att få reda på om 
alla kom till tals. 45 av de 60 deltagarna angav att de ”absolut har framfört sina åsikter” och 
14 att de framfört sina synpunkter ”i viss mån”. En person angav att hen deltagit bra ”delvis”. 
De som inte fullständigt framfört sina åsikter fick välja bland färdiga anledningar (eller ange 
egna). Alla valde bland fyra alternativ: ”rädsla att såra någon”, ”mina synpunkter kom fram 
ändå”, ”jag måste låta andra prata” samt ”för stor grupp”. De fick även möjlighet att kommen-
tera, vilket många valde att göra. De skrev de exempelvis: ”lärorika samtal. Bra att kunna 
jämföra olika erfarenheter”; ”lärarens frågor kring kulturer, mångfald, språk och olika bak-
grund var sakliga, fick mig att tänka till och reflektera mer på djupet om kulturmöten i vårt 
samhälle”; ”lärorikt, bra att prata ut och berätta om sina upplevelser och höra om andras, få en 
tankeställare hur man tänker och hur man är själv”; ” ”vissa svåra frågor som kräver 
eftertanke före. Jag gillar att få reflektera en stund innan jag svarar.” 

De framhöll även att det varit intressant och uttryckte detta på följande sätt: ”Intressanta 
diskussioner! Känner en viss rädsla för att uttrycka saker som kanske inte uppskattas för att 
det hamnar i ’vi & dom’. Ibland befäster gruppen det vi ska jobba oss bort ifrån - ’vi & 
dom’”; ”intressanta och bra diskussioner, tänkvärda synpunkter, bra diskussionsklimat i 
gruppen, bra att fördjupa sig i liten grupp”; ”intressanta diskussioner om olika viktiga frågor 
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om mångfald. Skulle kunna ha liknande diskussionsfrågor med kollegorna. Väldigt givande 
och lärorikt”. 

Vidare menade de att det varit givande att få höra andras åsikter och att det varit bra dynamik 
i grupperna: ”bra och givande med så få deltagare. Härlig dynamik i gruppen”; ”bra att ta del 
av andras åsikter”; ”det var en bra, givande diskussion och jag har lärt mycket bra saker och 
förstår mer om interkulturellt förhållningssätt”; ”tycker att det var en bra känsla i gruppen så 
det handlar om att nya tankar väcker tankar hos mig.” Till vissa subteman gjorde deltagarna 
likartade associationer i samtliga fokusgruppsamtal – det vill säga en viss aspekt berördes 
utan att vi specifikt hade lyft den. Wibeck (2015) benämner dessa ”topikala stigar” (s. 111). 
Sådana sidospår relaterar till ämnet som samtalet gäller och kan vara centrala för deltagarna. I 
detta fall gällde det att dilemman kring halalkött som berördes i alla fokusgruppsamtal då 
subtemat var: ”Hur gör ni för att bejaka flerspråkighet och flerkulturell bakgrund?”. 

Omgång 1: Resultat och analys 

I det följande får ett urval exemplifiera utsagorna kopplade till temana och subtemana i fokus-
gruppsamtalen. Så långt som det är möjligt har vi valt att låta så många deltagare som möjligt 
i fokussamtalen komma till tals. Först görs en beskrivande analys av innehållet, vilken där-
efter kopplas sedan till resonemang om olika sätt att förhålla sig till mångfalden i förskolan, 
olika kunskapsformer och tyst kunskap.  

För att ge diskussionen en praktiknära prägel har de utvalda utsagorna givits stort utrymme i 
redovisningen – likväl har utdragen i vissa fall dragits samman och förtydligats för ökad 
läsbarhet. För att säkerställa konfidentialitet hos deltagarna har utsagorna avidentifierats och 
överflödig information utelämnats. 

Kulturförståelse  
Som sades tidigare avser kulturförståelse hur personalen förstår och begripliggör för andra 
vad kultur är – och hur denna förståelse kommer uttrycks i hållningen till händelser och 
aspekter av den vardagliga förskoleverksamheten. Subteman i fokusgruppsamtalen av: ”synen 
på mångfald”, ”vad som är speciellt med att arbeta på en mångkulturell förskola”, ”vad kultur 
är”, ”innebörden av ’mångkulturell’” samt ”huruvida kulturer är stabila eller föränderliga”. 

I fokusgruppssamtalen gav förskolepersonalen uttryck för en medvetet mångkulturell 
kulturförståelse. De menade exempelvis att kulturer är ”olika” och att de själva som kolleger 
är inbördes heterogena: “Precis som vi är alltså, vi kommer från olika länder, vi har olika 
saker... var och en i bagaget”.  

Även förskolan beskrevs utifrån en medvetet mångkulturell kulturförståelse. En i personalen 
framhöll svårigheten med att hantera olikheter bland föräldrar, medan barnkontakten ansågs 
mer oproblematisk: “Alltså när det kommer till det här interkulturella tänker jag att det är 
mera att man måste vara smidig i föräldrakontakten. Familjerna, kulturerna … för barn är 
barn. Så upplever jag det i alla fall”. Inte bara kontakten med föräldrarna framhölls som en 
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svårighet, utan även kontakten med kollegor med annan kulturell bakgrund än en själv, då inte 
bara grundläggande värderingar ansågs då kunna skilja sig, utan även synen på lärande:  

Just med kollegorna tycker jag att det kan vara en svårighet att man har så olika 
grundläggande värderingar. Alltså, jag är uppväxt i ett svenskt samhälle, jag har haft, 
inte läroplanen men alltså typ samma sak, sedan jag började jobba 1980. Jag har alltså 
ett lärandefokus, och det har inte alla mina kollegor. De har inte liksom ett 
genusperspektiv i sig.  

Personalen, som nästan uteslutande har annan kulturell bakgrund än svensk, menade dock att 
”ha annan kulturell bakgrund” kan vara en stor tillgång i föräldrakontakterna:  

Eftersom jag också kommer från ett annat land som kanske är på samma sätt, och har 
växt med människor därifrån kan jag liksom med kroppen och utifrån talet förstå vad de 
menar. Till exempel: vi har en mamma som är liksom mer tyst så min kollega tolkade 
att hon hälsar inte tillbaka, säger inte hej tillbaka eller hur mår ni eller hur har dagen 
varit. Men jag tolkar på så ett annat sätt, att hon är blyg och kan inte bra svenska. Så det 
är hemskt att säga någonting som kanske kommer att vara fel, eller blir tolkat på fel sätt. 
Det är många som kan inte språket eller kan uttrycka sig som håller sig mer tyst, och 
bara med ett leende liksom visar att jag är glad eller att se dig. 

Det fanns även personal som gav uttryck för en interkulturell kulturförståelse och framhöll att 
arbetet på en mångkulturell förskola gav möjligheter till eget lärande och utveckling:   

Det är ju mycket mer utmaning. Man måste öppna sig och sina ögon mycket mer än om 
man jobbar bara med liksom… Jag menar, jag är ju svensk och jag vet hur det går till 
och jag tycker att jag lär mig mycket mer, utvecklas mycket mer om jag träffar folk från 
andra länder, andra kulturer… och det är ju därför jag stannar kvar så länge – för att jag 
tycker det är så himla kul. 

Användningen av ordet ”hemland” i diskussionen om vad kultur är speglar en förståelse som 
kan beskrivas som medvetet mångkulturell:   

I svenskan har det kommit in det här fruktansvärt dumma ordet ”hemlandet”. Jag har 
aldrig förstått det här, att man pratar om hemlandet, till och med farfars födelseland. Jag 
pratar väl aldrig om min hemkommun [där hon är född]? Jag pratar ju alltid om 
Stockholm som min hemkommun, så jag har aldrig förstått det där varför vi pratar om 
”hemlandet”. Om jag sedan vill kalla min farfars land för mitt hemland, det är en annan 
sak, men någon annan kan inte tala om för mig vilket som är mitt hemland, så tänker 
jag, jag tycker inte om det ordet. Och det är också liksom en sån här ”vi och de”-
distinktion. Är du från… bor du inom den svenska normen, då är din hemkommun där 
du bor, kommer du från ett annat land eller dina förfäder gör det, då är du plötsligt, då 
har du plötsligt ett annat hemland, fast du är född och uppvuxen här i Sverige.  

Personen ifråga är inte benägen att alls urskilja olika kulturer, utan mer inriktad på att ta fasta 
på likheter mellan människor än olikheter. Hon visar på en perspektivmedvetenhet – och 
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vänder och vrider på gränsdragningar och tillskrivningar. En annan deltagare menar att ens 
kulturförståelse förändras då man hamnar i en annan kulturell miljö än den invanda: 

… men det är självklart, det påverkar ju hur jag ser på mångfald, kanske för mig det var 
lite okej när man var liten och bodde i X, många kvinnor var ju hemma och hade inte 
arbetat, så det var liksom män som jobbade då, men nu när man har bott här ett tag, då 
är det självklart att kvinnan ska också gå och arbeta. 

Flera gånger att framhölls att kvinnor är mer förändringsbenägna än män – men att de möter 
motstånd och bromsas av sina anhöriga:  

man ser ju väldigt många kvinnor som egentligen vill ta ett steg framåt men de backar 
för att kanske mannen eller släkten inte tillåter och så. Jag tycker att det är svårare för 
kvinnor att anpassa sig, fast de vill. 

I samtalen om innebörden av ”mångkulturell” framhöll deltagarnas att identitet är i ständig 
förändring i mångkulturella sammanhang: 

Jag har ju en identitet som hela tiden formas. Jag är inte den person som kom hit när jag 
var i 20-årsåldern. Den är helt och hållet borta. När jag åker till X då är jag en annan 
människa, för jag har inte samma synsätt som när jag reste därifrån. De kanske tycker 
jag är konstig och annorlunda, jag är ju svensk nu. Då säger de ‘när ska du åka hem’? 

Det sagda visar på en förståelse för att identiteter förhandlas och varierar utifrån sammanhang 
och situation. I citatet blir detta tydligt när personen åker till (sitt ”hemland” – sic!) och 
bemöts delvis som en främling och av frågan när hon ska åka ”hem” (till Sverige). Denna 
förståelse ligger i linje med interkulturell kulturförståelse. 

Vidare berörde samtalen subtemat huruvida kulturer är stabila eller föränderliga. Bland 
annat gjordes reflektioner kring det ständiga (om)skapandet av hybrididentiteter 

Jag är gift med en man som kommer från en helt annan kultur om man nu ska säga det 
(Skratt) […] och någonstans så, han bär med sig sitt och jag bär med mig mitt och 
någonstans däremellan måste det bli någonting som vi båda kan ha gemensamt […] och 
jag kanske inte heller tycker att jag vill ta med mig allting som jag har i min ryggsäck 
och har fått med mig av kultur och tradition och religion […]. Till mina barn, så, kanske 
jag lägger bort en del och tillför något nytt och så blir det en annan mix […] och 
likadant tror jag mina barn kommer att göra, […] ja men jag hoppas att [kulturen] är 
någonting föränderligt, liksom inte så statiskt, utan någonting föränderligt  […] annars 
tror jag inte att man kommer så långt […] för man måste kunna anpassa sig till det som 
händer i samhället tänker jag. För att om jag har det jag lärt mig av min mormor från 
1700-talet, det kan inte jag anpassa i samhället nu […] Okej, min mamma har gjort så 
här men jag tycker inte att det var rätt, så ska jag inte göra […] jag gör inte det för mig, 
jag ska inte föra det vidare till mina barn, nej! […] Men jag tycker att även om vi hade 
bott i våra land och vi har inte flyttat till Sverige, vi skulle förändras, som vi ser, jag har 
inte levt som min mamma, mina barn kommer aldrig leva som jag. 
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Här exemplifieras en transkulturell kulturförståelse, inklusive synen att kulturer förändras och 
aktivt kan förändras av människor – detta till skillnad från vad som ibland kallas ett kultur-
deterministiskt synsätt. Det är en beskrivning av dels den naturliga utveckling och det 
naturliga omskapande av identiteter som äger rum generation för generation, dels det 
omskapande av identiteter som kan äga rum när kulturer möts. Även i det fallet, precis som 
när utveckling äger rum i samband med förändringar mellan generationer, kan utveckling 
komma till stånd och identiteter omformas.  

Reflektionssätt 
För att rekapitulera handlar reflektionssätt om på vilken medvetandenivå förskolepersonalens 
reflektion kring kultur och kulturell variation sker. I fokus står följande subteman: ”hur man 
blir påverkad av sin kultur i sina tankar och handlingar”, ”hur personerna ser på sig själva”, 
”hur öppna de tyckte att de själva var när det gäller kulturell mångfald” samt ”att balansera 
mellan föräldrars önskemål och barns bästa”. 

Ifråga om man blir påverkad av sin kultur i sina tankar och handlingar menar personalen att 
det kan vara svårt för de äldre generationerna att förändras; hoppet står till nästa generation.  

Jag har ett ganska fräscht exempel: en pappa från Irak som inte hälsar på kvinnor […] 
Nej, han hälsar inte på kvinnor och han vill helst inte titta i ögonen och så där och då när 
man hade frågat honom varför han gör så, hade han sagt att ”vi från, vi män från Irak, vi 
gör inte så” […] den här pappan, han tror jag inte kommer att förändras, alltså man inte, 
kanske barnen men han kommer inte […] Det ser jag ju på mig själv, jag har varit här i 
sexton år och jag ser att vissa saker som är kulturella de har ju förändrats, jag tänker på 
ett annat sätt, jag tänker kanske lite mer svenskt […] det går inte att ändra den här 
pappan. Även om han lever här i 35-40 år så kommer han att ha sin tanke, men däremot 
kanske andra, tredje och fjärde generationen kommer att kunna ändra. 

Här illustreras en förändring, från en medvetet mångkulturell till en interkulturell 
kulturförståelse. I diskussionen om ifall man blir påverkad av sin kultur i sina tankar och 
handlingar framhölls att det faktum att vi alla är kulturellt präglade varelser är en tillgång: 

Det spelar väldigt stor roll hur du ser på dig själv, om du, och då tycker jag, visst, den 
kulturella bakgrunden spelar roll, men den måste du bearbeta lite, och du får jobba med 
att gå igenom ditt eget bagage, om du skaffar lite kunskap om, att vara medveten om ditt 
bagage det spelar också stor roll […] det har jättestor betydelse för då vet du att ”ja jag 
tänker så här när jag ser den här personen prata så här på teve, men jag vet ju att det 
beror på, ja jag är uppfostrad i den här miljön och mina föräldrar tänker ju så”.  

I citatet gäller reflektionen förmågan och viljan att kunna ”se sig själv från sidan” och att 
kunna vara självkritisk ifråga om den egna bakgrunden och dess påverkan på hur man tänker. 
När samtalen sedan gällde hur personerna såg på sig själva och hur öppna de tyckte att de 
själva var när det gäller kulturell mångfald gjordes reflektioner utifrån ett medvetet 
mångkulturellt synsätt. Till exempel betonades öppenhet men även nödvändigheten av 
gränssättning: 
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Öppen, alltså man är ju öppen, sedan jag tror att när man jobbar i en sådan verksamhet 
så måste det finnas också en gräns eller inte gräns på att vara öppen, men det måste ju 
funka i verksamheten, vissa saker måste ju funka och då kan man kanske inte vara så 
himla öppen som man själv tror. 

Öppenhetens gränser som avses i citatet gäller ansvaret för att verksamheten följer förskolans 
styrdokument. Utifrån vad som kan beskrivas som ett transkulturellt reflektionssätt betonades 
öppenhet och ömsesidighet som villkor för god kommunikationen och fungerande relationer: 

För att jag menar oftast har de ju någonting som kan berika mig! Och förhoppningsvis 
kan jag ge tillbaka något. Jag kan inte säga nej eller det funkar inte förrän jag har testat. 
Det vore ju synd för då kan jag ju missa fantastiska saker.   

Det transkulturella synsättet som kommer till uttryck i citatet ovan innebär att skilda synsätt 
och kulturer, den egna och andra ses som likvärdiga. När samtalet gällde att balansera mellan 
föräldrars önskemål och barns bästa framkom att detta kunde innebära konflikt- och 
dilemmasituationer, ofta i fråga om den mat som förskolan serverar:  

Vad är barnets rätt då i det här? Att, ja men om jag har bestämt som förälder att mitt 
barn ska äta vegetariskt. Det är ju jag som har bestämt det, fast mitt barn kanske sitter 
där och ser andra som äter och vill jättegärna prova och smaka… så det här med barnets 
rätt då, vart, vart tar det vägen? För det blir också en diskussion. 

Tydligt här blir att barn alltid (här gäller det ju inte kulturella aspekter på mat) står under 
föräldrarnas inflytande, samtidigt som de är mer förutsättningslöst nyfikna på annan mat än 
den som föräldrar önskar att barnen ska äta. I samtalen omtalas föräldrarnas hållning som 
instrumentellt mångkulturell, medan barnens beskrivs som interkulturell. Barn vill smaka 
sådant som andra barn äter. I sådana situationer försöker personalen vara solidariska med 
föräldrarna och avleda barnen så att de inte smakar mat som föräldrarna inte vill att de ska äta: 

Många barn ser barn som äter fläsk eller något gott så säger de ”jag vill ha” eller pekar 
och ”jag vill ha!” Som vi ser, det är inte barn som har valt, jag som förälder har valt att 
mitt barn ska äta fläsk till exempel, för barnen vet inte vad är fläsk och vad är halal eller 
haram. Men vi säger ”du vet, du kan inte äta det, det finns en annan sak du får smaka, 
det har mamma och pappa har bestämt att du ska inte äta, tyvärr”.  

Ibland försöker personalen få föräldrarna att släppa på kraven att barnen måste ”äta enligt 
föräldrarnas kultur” – de försöker med andra ord få föräldrarna att förändra ett omedvetet 
(instrumentellt) reflektionssätt: 

Vi tar upp det med föräldrarna att det här sker vid matsituationen så att de är medvetna 
om vad det är som händer. För ibland är det så att, kanske inte just med fläskkött i första 
hand, men om vi säger med det vegetariska ibland, att om en förälder har valt det. Sedan 
när vi berättar vid upprepade gånger att ”nej men det här händer vid matsituationen och 
ditt barn mår faktiskt inte bra av det här”, den blir ledsen och det känns jättejobbigt när 
vi sitter där i den här situationen... ehh…många gånger så ändrar sig föräldrar och säger 
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”okej, på förskolan är det okej. Alltså vi gör det vi gör hemma. Men han eller hon får 
äta det som de andra äter på förskolan”. 

Enligt dem själva behandlar förskolepersonalen denna typ av situationer på samma sätt som 
när föräldrarna är vegetarianer eller veganer. De försöker påverka föräldrarna att tillåta barnen 
att smaka annan mat än den som föräldrarna önskar.  

Även med hänsyn till andra situationer talar personalen engagerat om avvägningen mellan 
föräldrarnas önskemål och barnens bästa:  

Jag skulle inte kompromissa om en förälder skulle säga att ”mitt barn får inte leka med 
den eller får inte vara med den eller… flickor ska inte vara med pojkar” […] för där 
har vi likabehandlingsplanen […] Sen att någon skulle säga att ”ja men jag vill att mitt 
barn har gummistövlar, eller inte har gummistövlar... han vill inte ha det… det spelar 
ingen roll... galonbyxor … ska ha två tröjor på sig när den går ut... ska äta eller inte äta 
det här… fine!” […] till exempel ”Nej, jag vill inte att mitt barn ska leka med det 
andra barnet”, absolut inte, för det är mobbing eller diskriminering, men när det gäller 
kläder och allt man brukar prata om det, ha dialog, för vi har … det här kommer här 
olika kultur, vissa föräldrar de vill hela tiden att barnet ska ha mössa fast det är varmt, 
så man säger, jag brukar också prata med föräldrarna...”Men det är varmt, det känns 
varmt för barnet” men de liksom, de tror det är kallt, fast mamman kanske kommer 
utan strumpor, men ändå vill att barnet ska ha mössa, har ni märkt det. 

Med ett medvetet mångkulturellt reflektionssätt dras en tydlig gräns mellan triviala beslut (där 
följs föräldrarnas önskemål) och önskemål som ses som orimliga med tanke på läroplan och 
lagstiftning – i dessa fall görs ingen eftergift åt föräldrarnas önskemål. 

Interaktionssätt 
Interaktionssätt avser personalens hållning till vad de ser som olikheter mellan människor 
(och kulturer). Subteman i samtalen var: ”hur personalen gör för att bejaka flerspråkighet och 
flerkulturell bakgrund”, ”vilka problemsituationer som finns”, ”vad som ses som icke-
förhandlingsbart” samt ”hur föräldrars önskemål kan balanseras mot barnens bästa”.  
 
I det följande analyseras fokusgruppssamtalen utifrån förskolepersonalens fronesiskunskap – 
närmare bestämt utifrån tre aspekter eller grader av denna kunskap förtrogenhets-, färdighets- 
respektive omdömeskunskap. Av detta skäl numreras citaten, då de i avsnittets slut används i 
diskussionen om vilken/vilka typer av kunskap som kommer till uttryck i citaten.  
 
Förskolepersonalen talade om hur de gjorde för att bejaka flerspråkighet och flerkulturell 
bakgrund. Detta görs utifrån olika typer av interaktionssätt. Utsaga 1 och 2 gäller detta ämne. 
I utsaga 1 beskrivs hur ämnet behandlas med ett instrumentellt interaktionssätt:  

(1) Vi har ett projekt som fortsätter under ett helt år och varje månad får vi brev från 
en figur som vi använder på Halloween. Det är ett skelett som heter Bertil som är med 
oss på Halloween och sedan till olika länder, tror barnen, och skickar brev till oss från 
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till exempel Bulgarien… I brevet berättat Bertil vad han träffat för folk, vad har de för 
traditioner där. Så vi tittar på filmer om Bulgarien, vad har de för mat, för språk… hur 
talar man t.ex. ”hej” på deras språk… ”hejdå”, ”smaklig måltid” och så tittar vi på 
världskartan, var är Bulgarien och så diskuterar vi med barnen. Sedan skriver vi brev 
till den här Bertil och vi ber honom åka till Kina t.ex. och där i Kina vad gör man, vad 
ser man där och så nästa månad kommer brev från honom från Kina. Vi läser och 
barnen diskuterar och om vi har ett barn vars föräldrar kommer från Kina så kommer 
också föräldrarna med och berättar om Kina, vi får t.ex. smaka på mat från Kina, vi får 
se kläder, traditionella kläder från Kina. Vi involverar föräldrarna mycket. 

Här kommer personalens färdighetskunskap till uttryck. Genom sin erfarenhet förstår hen att 
barnen, genom ”Bertil-projektet”, får lära sig fakta om människor i andra delar av världen. 
Det främmande betonas genom att föräldrar involveras, bjuder på exotisk mat eller visar 
exotiska kläder. Hen uppvisar även förtrogenhetskunskap, genom att ha konstruerat projektet. 
Redan i förväg förstod hen att projektet kan åskådliggöra olikheter mellan kulturer. Utsaga 2 
visar hur man närmar sig samma ämne med ett medvetet mångkulturellt interaktionssätt:  

(2) Matsituationer är ett väldigt bra diskussionsforum. Där kommer det väldigt mycket 
språk, vad heter det? Och vad heter det? Och kan du säga det på engelska? Olika 
maträtter och vi pratar liksom om hur man äter och vad äter man i det landet? Igår till 
exempel då var det någon flicka som sa – vi hade köttfärslimpa – och då sa hon ”jag 
vill ha mera kyckling!” Nej, sa jag, ”det är inte kyckling. Det kommer från en ko” - 
”ko” sa hon och såg väldigt förvånad ut. Ja sa jag, ”människor kan äta ko”, och så 
började vi liksom rabbla upp alla olika djur som människor kan äta i olika länder ”ja i 
det landet kan de äta till och med hundar och kackerlackor” så det blev en väldigt 
spännande diskussion. 

Utsagan beskriver inte bara hur personalen uppvisar färdighets- och förtrogenhetskunskap 
(hen har en säkerhet i situationen och tolkar på vilket sätt hen ska reagera), utan även 
omdömeskunskap. Hen har också en väl utvecklad känsla för vad som är det kloka sättet att 
handla i situationen. Det blir på så sätt en diskussion bland barnen som vidgar deras vyer och 
troligen utvecklar deras förståelse för olika kulturer.  

Personalen talade även om vilka problemsituationer som finns. Detta omtalades med olika 
typer av interaktionssätt, där nästa utsaga illustrerar ett instrumentellt interaktionssätt, med 
otydlig gränssättning gentemot föräldrar: (3) ”Jag tror inte vi har vågat vara så tydliga med 
föräldrarna när det gäller [läroplanen] man har varit försiktig att inte .. eeh […] att inte bli 
kallad för rasist.” Personalen ger uttryck för färdighetskunskap – kännedom om läroplanens 
krav, men även osäkerhet om hur hen bör agera. Förtrogenhetskunskapen saknas därmed.  

Med samma fokus som föregående utsaga illustreras i den nästföljande ett medvetet 
mångkulturellt interaktionssätt:  

(4) Det är svårt att förklara pedagogik för föräldrar som just kommit från en by i X. 
Många har ju till och med bott på hyddor och inte haft någon sorts pedagogisk 
verksamhet runt omkring. Flickor har kanske inte gått i skolan, mammor är 



 

16 
 

analfabeter, både pappor och mammor kan det vara, men mest mammor då. Det är 
jättesvårt att förklara, men man har ju konstaterat att det är ju enklare att visa alltså 
konkret ”titta här har vi tre kottar, här har vi tre ekollon och så här håller vi på i 
skogen, vi räknar” eller så bildar vi bokstäver med kottar och pinnar och så där så att 
det är då de får liksom ”aha, okej det är där det är matte. 

Utsaga 4 visar hur personalen besitter alla tre typerna av kunskap: en färdighet i och med 
kännedom om innebörden i styrdokumenten, en förtrogenhet med att handla med säkerhet i 
situationen och ett gott omdöme, en väl utvecklad känsla för ett klokt handlande i situationen, 
det vill säga alternativa sätt att kommunicera läroplanens intentioner till föräldrar.   

Även vad de såg som icke-förhandlingsbart omtalades av personalen med olika 
interaktionssätt. I utsaga 5 återges ett instrumentellt mångkulturellt interaktionssätt, med 
otydlig gränssättning mot föräldrar: 

(5) Det var en förälder som klev in och det var väldigt starkt ”jag vill inte att någon 
man tar hand om mitt barn”. […] Fast ofta vi har också lyssnat på deras önskemål 
fast det är… läroplanen säger tvärtom […] eller också måste man försöka prata med 
dem, men till exempel, det handlade om genus, likabehandlingsplan. Alltså så här 
önskade de, vi hade så här att flickor och pojkar inte ska ligga bredvid varandra på 
vilan i tre-fyraårsåldern, och den tanke man skulle ha som pedagog är att det ska inte 
ske, men vi gjorde det.  

Exemplet visar på personalens färdighetskunskap, i och med en medvetenhet om läroplanens 
syn på genus. Trots med denna medvetenhet ”orkar” hon/han dock inte hävda denna syn i 
specifika situationer där föräldrar kräver annat.  

I utsaga 6 beskrivs utvecklingen från ett instrumentellt till ett medvetet mångkulturellt 
interaktionssätt gällande gränssättning mot föräldrar: (6) ”Någon förälder har önskat att ’min 
dotter ska inte ligga bredvid en liten pojke’ till exempel och sedan man har gått med på det], 
fast det har ändrats sedan när man hade diskussion och förklarat.” Här beskriver personalen 
den egna färdighets- och förtrogenhetskunskapen i och med att hen ”gått med på” att flickan 
inte skulle ligga bredvid någon pojke. Därefter beskrivs omdömeskunskap i och med att 
personen har tagit itu med problematiken och talat med föräldern om hur vi ser på detta i 
Sverige. I utsaga 7 återges ett medvetet mångkulturellt interaktionssätt: 

(7) Vi läste en bok som handlade om en familj där barnet hade två pappor och då 
kom föräldern dagen efter till oss och sa ”ni får absolut inte läsa sådana böcker till 
min son.” Och då sa jag faktiskt att det är så här faktiskt att vi ska ha ett litet samtal 
och då ska jag förklara för dig vår läroplan, Sveriges värderingar och det här är inte, 
du kan inte förhandla det med mig. Det här gäller i Sverige. Att du inte gillar det, det 
är synd, men det här kommer att gälla i Sverige och gäller varje dag i Sverige, i detta 
land, denna läroplan och den här lagen som vi har här, Barnkonventionen, jag 
beskrev för honom. Och efter en timme sa han ”okej tack, jag förstår det”.  
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Här gestaltar personalen omdömeskunskap, en väl utvecklad känsla för ett klokt och riktigt 
genom att resolut redogöra för vad som gäller ifråga om genus och likabehandling. 

Fortsättningsvis samtalade personalen om hur man balanserar föräldrars önskemål mot 
barnens bästa. I utsaga 8 återges hur personal balanserar föräldrars instrumentellt 
mångkulturella syn med en egen medvetet mångkulturell syn:  

(8) Det kan ju vara svåra samtal, jag tänker som barn då som säger att de inte får 
leka med … så säger jag att du ska leka, det är då jag tänker då att man måste ha ett 
samtal ”Det här säger ditt barn, och på förskolan är det så här”, men då har ju 
föräldrarna aldrig sagt det här naturligtvis […] de nekar ju naturligtvis till det men 
det spelar ju egentligen ingen roll för oftast bli det ju ett förändrat beteende och vi 
uppmärksammar ju det att de hade ingen aning om att barnen gick och sa det de 
säger. Det kommer ju fram ändå, men man får ju vara jättetydligt med att det här är 
inte acceptabelt […] vi har en läroplan och det här är inte okej.”  

Även i denna utsaga beskriver personal resolut handlande, som vittnar om god 
omdömeskunskap. Utsaga 9 gestaltar ett interkulturellt interaktionssätt gentemot en förälder 
som kräver särbehandling: 

Det kunde ju komma föräldrar och kräva att ”min pojke får inte leka i dockvrån”. 
”min pojke får inte köra dockvagn” – men pojken får göra det och de kan komma 
och säga ”oj, han leker med dockor, han är konstig” och alla ”vad säger 
släktingarna?” och så där. Jag säger bara ”vill du inte att din man ska hjälpa med 
barnen?” ja, det ville hon, ”men tänk han blir ju en pappa så småningom. Då får han 
köra vagn nu från början”, och då förstod hon lite grand, att man bara förklarar lite 
grand, inte göra frågan svårare, då kan de ha förstått i alla fall, det tycker jag   

Även denna situation är ett exempel på omdömeskunskap, i och med att den yttrar sig i en 
handlingskraft gentemot en förälder som inte var införstådd med den svenska synen på genus. 
Genom att anknyta till mammans egen livsvärld kunde personalen frammana bilden av en 
pojke som i vuxen ålder skulle se sitt deltagande i hushållsarbete som något självklart. 

Även om personalen inte specifikt ombads att diskutera dilemman och problem kring mat och 
måltidssituationer kom detta att blir ett centralt ämne i fokusgruppsamtalen med fokus på att 
balansera barnens bästa mot föräldrars krav och önskemål. I synnerhet kom diskussionerna att 
kretsa kring halalslaktat kött – ett känsligt ämne som förskolepersonalen försökte bemästra. I 
utsaga 10 kan interaktionen ses som instrumentellt mångkulturell. Med en otydlig 
gränssättning kringgås här problematiken (där ingen färdighets-/förtrogenhets-
/omdömeskunskap uppvisas) med förevändningen att grönsaker är bättre än kött:  

(10) Vi har ju pratat i vår enhet, att nu ska man ju tänka hållbar utveckling och det 
ligger ju direktiv där, handla ekologiskt, äta mer vegetariskt. För vi kan inte äta så 
mycket kött som vi gör, det är inte hållbart, så det har vi diskuterat och en annan 
enhet också att ha liksom fyra dagar vegetariskt och en dag fisk, för att motverka det 
här, för att när det ska serveras maten … och vem ska ha det här och så vet man inte 
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vilka som ska ha halal så blir det vanligt och inte vanlig mat och det är alternativ 
kost, alltså det blir, ställer till problem tycker jag, i onödan.  

Ett alternativt sätt att hantera problematiken är att hantera ordet ”halal” som ett noaord 1. I 
nästa utsaga blir benämningen för halal ”röda skålen”, i en interaktion som kan ses som 
instrumentellt mångkulturell: (11) ”Vi förhandlar med föräldrar till exempel det här med 
halal, då får de sitt halalkött och de andra får vanligt […] vi har kritiserat det. Vi säger inte 
halal längre vi säger alternativa […] eller röda skålen”. Även i denna undviks problematiken 
kring halalkött och ingen av de tre kunskapstyperna kommer till uttryck.  

I utsaga 12 blir det synligt hur personalen ser friskolornas hållning till föräldrars önskemål om 
kulturellt/religiöst anpassad matsedel som en utmaning:  

(12) Det här med halal är ju en väldigt het fråga och man tycker ju väldigt olika kring 
det och förståelsen kring det här med halal och ..jaa…ibland får man kanske prata 
om det […] det är dubbelt för mig faktiskt, för att om man tittar på styrdokumenten 
så säger ju de, skollagen och att förskolan och skolan ska vara ickekonfessionell, 
alltså det ska inte vara religiösa inslag, men man ska ju lyfta olika religioner och 
berika barnen såklart, men om man tänker kring det så är ju den halalslaktade maten 
ett religiöst inslag som vi tillåter i förskolan […] Sedan kan det stöta på ytterligare 
problem, en lite lojalitetskonflikt, att jag har ställts inför, när jag jobbade på en 
avdelning och där det var ett barn som inte ville ha halalmat och verkligen inte och 
jag pratade med den föräldern och beskrev hur det här barnet kände och upplevde 
det, men hon tyckte att han skulle äta det och han fick äta det och jag tycker, utifrån 
Barnkonventionen, barnens rätt, så var inte det riktigt det jag gjorde, jag gick på 
förälderns linje. Och jag har stött på flera sådana och hört kollegor som beskriver hur 
det kan bli, hur barnen också när de är lite äldre, kanske femårsgrupp och säger till 
varandra att ”du är inte halal, du är inte ren för du äter inte halalkött”, att det kan bli, 
då måste man kunna bemöta det där och hur man pratar kring det, tänker jag.  

I exemplet sägs det rent ut att man inte brukar tala om halal öppet. Här görs kopplingar till 
läroplanens krav på att förskolan ska vara ickekonfessionell vilket gör förekomsten av 
halalkött på förskolans matsedel problematisk. Även konflikten gällande barnens bästa kontra 
föräldrars önskemål nämns, då barnen ibland inte önskar äta maten som föräldrarna kräver. 
Personalens sätt att resonera omkring detta visar på en färdighetskunskap – hen uppvisar ett 
yrkeskunnande och en viss säkerhet. Även i nästa utsaga hanteras halal som ett noaord och 
den återgivna interaktionen kan betraktas som medvetet mångkulturell:  

(13) Just det här när det gäller halal så har vi faktiskt tagit ett beslut att vi inte ska 
kalla den maten för halalmat, därför att ordet haram är ju ett ganska hårt ort och vi 
har ju inget, om jag har uppfattat det rätt, för vi har ju inget motsvarande ord på 
svenska, så allt som inte är halal, det är då haram och haram är ju ”icke okej” och då 
blir det ju, det blir fel tänker vi då, då får de här barnen godkänd mat och de andra får 

                                                           
1  ”Noa” är ett polynesiskt ord som uttrycker motsatsen till tabu, och betecknar något som kan 
användas utan risk. 
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på något sätt äta icke godkänd mat kan man tänka sig och därför har vi fattat ett 
beslut att vi kallar det för alternativ kost, så det står AK på allt, så att vi har liksom 
bytt. Det lever fortfarande kvar lite det här med halal, men det är i princip borta. 

I exemplet sägs anledningen till att inte använda ordet ”halal” utan istället (det riskfria) 
”alternativ kost” vara att halal förknippas med dess motsats – ”haram”. Sättet att tala om det 
hela visar att personalen innehar färdighetskunskap, en förståelse om sitt yrkeskunnande och 
hen har hittat sätt att hantera situationen kring barnens mat. I samtalen om halalkött menar en 
annan i personalen att servering av halalkött har tillkommit då vissa friskolor serverar detta 
och att kommunala skolor tagit efter för att få behålla barnen; hen går så långt att hen talar om 
”halalkött och haramkött”. Argumentationen görs med återgivande av ett instrumentellt 
mångkulturellt interaktionssätt, förvisso motsträvigt, men man gör det för föräldrarnas skull: 

(14) Jag hörde att det började för 24 år sedan, en mamma hade önskemål att få 
halalkött, och ”varför inte” tyckte den där pedagogen, den ansvariga. Alltså därför 
infördes halalkött […], sanningen är inte att vi vill vara tillmötesgående till varje pris 
utan jag tror att […] det genererar barn och om skolan serverar halalkött då kommer 
[…] Många har gått till privata förskolor […] så att man behålla barnen […] Jo det är 
rätt, att man förlorar barn. På våran förskola vi har stängt en hel avdelning, […] jag 
tycker det är mer intressant hur det plötsligt har blivit så att det är det köttet vi 
serverar till alla – det tycker jag är det intressanta. Sedan, det finns ju olika sätt att 
slakta på och jag kan tycka att jag skulle föredra den andra metoden framför 
halalkött. Och så att det finns en religiös aspekt i det och om du då inte är religiös 
alls eller om du är kristen, så är det ju inte den, alltså du vill väl slippa ha den 
välsignelsen som det här köttet har fått på det viset då? Det är väl så jag menar […] 
vi har pratat om att vi kanske inte ska säga halal, nu säger vi halal och vanligt, det 
säger ju något om normen. De flesta äter ju halal, men vi säger ändå vanlig om den 
andra. Och sedan även ordet halal, att det skulle betyda att det inte är ”haram” som är 
förbjudet, och det vill säga att det andra är förbjudet […]halalkött och haramkött. 

Resonemanget i föregående utsaga liknar det i utsaga 13; även här exemplifieras 
färdighetskunskap. I diskussionerna om halal beskrevs även interaktion som påvisade ett 
interkulturellt synsätt. Detta visas i utsaga 15: 

(15) Hos oss är det väldigt mycket prat om det här med religion… De här orden 
”halal” och ”haram” är väldigt populära hos våra barn och det är så mycket saker 
som är förbjudna och de pratar om det, och när de frågar mig vad jag äter, ”äter du 
gris?”, ”är du kristen?” så där (skrattar till), och när jag säger att ”ja jag är det” då 
blir de ”aha”. Det blir som att ”va!” det blir konstigt, för att de har så mycket 
fördomar som de har hört från föräldrarna att till exempel det är förbjudet att pussas i 
tunnelbanan, att det är förbjudet att visa, att sitta så här eller – det är så himla 
mycket! Det är förbjudet att äta med vänster hand och jag som är vänsterhänt. Det 
var en gång ett barn som ”eh, du äter med vänster hand! Du är Sheitans dotter!”  Jag 
sa: ”Va? Vems dotter?” Sheitan, sa han. Det är djävulens dotter. ”Min mamma säger 
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att man får inte äta med vänster hand, för då är man Sheitans dotter eller son eller 
barn.” ”Nej men man äter med båda händerna” sa jag ”det är inga problem”.  

I denna utsaga illustreras omdömeskunskap. Personalen visar säkerhet och känsla för det 
riktiga och kloka handlandet i en situation som kunde upplevas som komplicerad. Hen ska 
lära barnen bordsskick och samtidigt bemöta kulturella skillnader på ett väl avvägt sätt. Nästa 
utsaga visar hur insnärjda och komplicerade resonemangen blir då personalen ska benämna de 
olika ”köttsorterna” för barnen. Här blir noaorden för halal till ”allmänkost/variationskött”.  

(16) Vi hade t.ex. inte halalmat förut. Det var bara nöt ... då var det liksom inget 
konstigt ... de flesta åt ju nöt och de som absolut inte fick äta nöt fick äta vegetariskt 
och det var liksom inga konstigheter, men sedan rätt som det var skulle vi gå ut bland 
föräldrarna och de fick välja nötkött eller halalkött. Och då vart det lite så här, helt 
plötsligt skulle över häften äta halal och de andra vanlig nöt. Då kan jag tänka, där 
präglas man ju av föräldrarna för föräldrarna vill ju någonting med barnet, men 
barnen, de barnen som vi hade då tyckte ju det var konstigt, för rätt som det var fick 
de inte äta, för jag menar fläsk förekommer ju inte utan det är nöt…det fick de ju äta 
och det fick de inte äta nu och då kände vi att, då vart det lite svårt. Det tog ganska 
lång tid innan det liksom blev naturligt. Nu tycker inte barnen längre att det är 
konstigt, därför att redan när de börjar finns det nöt- och halalkött […] Ja, vi säger 
halal men nu har det kommit ett brev att vi ska sluta säga halal, nu vi ska säga 
allmänkost […] Variationskött, för att det blev en diskussion kring det, för det är ju 
så att det finns ju halal och så finns det något som heter haram. Haram är ju 
motsatsen till halal. Och det blev väldigt…ja, att barnen satt och tittade på de andra 
då som inte åt halal och att det vara haram då och att det var.. […] Ja, precis, det var 
fult. Och inte bara, sen vart det ju andra situationer också och då vart det lite som 
att… barnen kan ju inte sitta och titta på att man äter något som är förbjudet […] man 
ska inte dölja på något sätt att det finns fläskkött. Jag tänker mer.. de ska ändå växa 
upp i ett mångkulturellt samhälle, det är bara att liksom gilla läget. Du måste lära dig, 
det finns fläsk, det finns nöt, det finns halal. Vad gör du och vad gör jag? Och så får 
man acceptera det, man ska introducera på ett snällt sätt att det finns… på något sätt, 
gör man sig själva till goda vänner så blir det acceptabelt i det långa loppet. 

Återgivandet av interaktion i utsaga 16 görs i en interkulturell anda och demonstrerar 
omdömeskunskap. Personalen resonerar, vrider och vänder på sätt att tänka och kommer fram 
till att det moraliskt riktiga, om man ska stimulera barnens flerkulturella tillhörighet bör 
serverandet av halalkött ifrågasättas. I utsaga 17 följer ett försök av förskolepersonalen att 
bredda barnens kulturella repertoar, i ett försök till interkulturell interaktion med barnen:   

(17) Jag brukar säga, jag kan äta halal-mat, jag kan äta min mat, jag kan äta all mat, 
jag har mycket mer att välja på, säger jag, för jag får äta allt, och då, det är liksom, 
alltså de behöver motvikter till det här för att det är klart att hemifrån så är det ju ‘så 
här gör vi, så här är det’.  

Även i denna utsaga uppvisar personalen omdömeskunskap; hen blev troligen en motvikt till 
ensidig påverkan från föräldrar. På så sätt stimulerades barnens flerkulturella tillhörighet.  
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Sammanfattningsvis kan man se att förskolepersonalen i nio av de sjutton utsagorna ovan (nr 
2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16 och 17) uppvisar omdömeskunskap. När det gäller att hantera olika 
kulturer kan nio av dessa beskrivas som antingen medvetet mångkulturellt eller interkulturellt 
interaktionssätt. På motsvarande sätt kategoriseras de sex som uppvisande färdighets-
/förtrogenhetskunskap (nr 1, 3, 5, 12, 13 och 14) såsom instrumentellt mångkulturellt 
interaktionssätt. De två återstående (utsaga 10 och 11) uppvisar inte någon av de tre 
kunskapstyperna. Uppenbarligen (om man godtar dessa kategoriseringar) innebär ”mer 
avancerad kunskap”, det vill säga att uppvisa omdömeskunskap, också ett interkulturellt 
förhållningssätt som kan betecknas som ”mer avancerat” i bemärkelsen mer benägen att 
tillgodose läroplan och skollag, i ett intrikat samspel med barnens föräldrar.   

De utsagor där personalen framstår som mest ”osäkra”, enligt kategoriseringen av vilken typ 
av kunskap som gestaltades, gällde problematiken kring halalkött. Trots många exempel på 
”kloka” sätt att hantera problematiken är det uppenbart att halalkött är en brännande fråga. I 
de utsagor som beskrev att personalen agerade ”klokt”/med omdömeskunskap kan deras 
interaktionssätt bedömas som antingen medvetet mångkulturellt eller interkulturellt, vilket 
också skulle kunna sägas innebära det som av Johannessen (2002) betecknas som ”klokhet”. 

Omgång 2: Resultat och analys  

I detta avsnitt redovisas resultaten av den andra omgången fokusgruppssamtal, vilka 
genomfördes cirka fem månader efter den första. Subteman som belystes i dessa var: ”vilka 
möjligheter och utmaningar ser personalen beträffande att utveckla förskolan när det gäller 
mångfald”, ”vad har de lärt sig gällande mång/ interkulturalitet”, ”har de utvecklats som 
personer i och med deltagande i UVF:en”, ”har de blivit bättre på att samarbeta med kollegor” 
samt ”hur kan man motverka stereotypier”. 

Möjligheter 
När det gäller vilka möjligheter personalen såg beträffande att utveckla förskolan när det 
gällde mångfald förde en i personalen fram idén att man bör inrikta sig på att föräldrarna och 
få dem att delta i diskussionsgrupper om förskolans verksamhet: 

Jag tänker att man kanske skulle lägga lite fokus, ge lite diskussionsgrupper, så lär ju 
föräldrarna möta varandra […] diskussionsgrupper bland föräldrarna […] synen på 
hur vi jobbar, föräldrarna vill ju olika saker för sitt barn och alltså jag tänker att olika 
familjer vill olika saker och när man får en diskussion, för så har jag varit och jag har 
ju också personligen mött olika föräldrar från olika länder, att man har ju olika 
synsätt på vad barnen ska få lära sig 

En kollega tycker att personalens lunchrum vore en bra arena för samtal om kulturella frågor: 

Få förståelse, alltså ha mer erfarenhet, förståelse för varandra som människor 
överhuvudtaget. Just det här, förståelse. Det kan ju vara ganska svårt om man inte 
känner till de andra kulturerna, ibland så, om man tar ett exempel man sitter och 
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diskuterar i personalrummet och så dyker det upp många frågor som många kan 
relatera till religion, men som är egentligen kulturella frågor så att då får man 
förståelse när diskussioner sätts i gång, då får man större förståelse […] Man kanske 
inte håller med alltid men visar respekt så liksom 

En tredje person menar att interkulturell påverkan av föräldrarna kan ske via barnen: 

Via barnen, precis! Och det har man ju hört från barnen och sedan kan föräldrarna 
komma tillbaka och har reflekterat hemma och sagt, förhoppningsvis positiva saker, 
men ja det kan vara både-och, men för det mesta så är det positiv feedback att ‘han 
har berättat det och det’ eller ‘hon har gjort så hemma fast vi inte gör det’ och till 
exempel vi jobbade mycket med det här att man är självständig, att man tar mat själv 
och så tar man så mycket som man orkar, och så fick de göra det hemma också. De 
fick testa hemma, och så kommer de tillbaka, barnen och föräldrarna och berättar att 
barnen ville – vissa tillåter, andra säger nej. Så att via barnen kan man ju påverka 
också föräldrarna. 

Tanken om att mångkulturella förskolor skulle kunna påverka samhället till större kunskap 
om mångfald förds också fram:  

Jag tänker på utvecklingen, det här med att samarbeta, både med andra förskolor, 
andra enheter, andra stadsdelar. Där har vi en jättestor glapp, tror jag, när det gäller 
mångfald. Vi har ett samarbete med en förskola, där går 95% svenska barn […] vi 
har på våran avdelning, våran enhet, X, som har kontakt, med en kompisförskola och 
då har vi träffat, nu var det tredje eller fjärde gången, vi har varit där med våra barn, 
barngrupp, inte alla förstås men femton stycken kanske och de har kommit till oss 
[…] Vi har varit där och de har kommit till oss och sedan har vi träffats ute så där.. 
[…] barnen med personal, men det här gör vi för att barnen ska komma lite närmare 
och där jobbar de väldigt mycket med föräldrarna, att föräldrarna ska förstå att det 
finns något annat utanför X […] för att där har de det problemet. De kan inget annat 
än sitt […] Och det känns jättelångt när man säger Rinkeby eller Kista ‘oj oj oj det är 
andra sidan stan!’ Och vissa av dem ‘nej men oj är det inte farligt där?’  

Samma person ser socialt samspel, och för barnen i synnerhet leken, som en väg att påverka 
barnens, föräldrarnas och personalens attityder, där grunden för framtida samarbete och 
tolerans läggs redan nu: 

Genom att barnen får träffa varandra och lära känna varandra och leka med varandra 
– för det har de gemensamt – leken och barn är barn. De reagerar inte att man är 
svart, vit […] Och det var så roligt för att pedagogerna där de tog ju kort på flickan 
för när de var här så hade hon ju sjalen hela tiden, hon satt och åt med den och hon 
satt och lekte […] när de var här och då hade ju pedagogen tagit kort och mamman 
hon eller föräldrarna båda två var ju så himla glada så det var väldigt positivt att ja 
vad bra, och till och med mormor hade tagit den där bilden till jobbet och hade 
liksom förstorat bilden och förstår du? […] men det är ju unikt, både svenska barn 
som bor på olika ställe, alltså svenska barn, ändå lite skilda världar. Det är bra att de 
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kan, det är ju de som kommer att leva i det här tillsammans! Så det är bra att de redan 
nu […] Kanske några av de här från Rinkeby och Södermalm sitter så småningom 
tillsammans i skolan, i gymnasieskolan eller i grundskolan eller i samma företag eller 
i samma stadsdel? […] Kanske några som flyttar från Rinkeby. Kanske har de, de 
bor tillsammans, grannar […] Och sedan det här att man tar bort den här oron, rädsla 
att komma till Rinkeby, till exempel som media har. 

Barnen ses som minst påverkade av sin kultur och det är därför dem man ska sikta in sig på 
när det gäller utveckling och mångfald:    

Så tänker jag att det finns ju en hoppfullhet i alla fall, för barnen reagerar inte med 
fördomar på samma sätt som vuxna gör, de har liksom ett annat utgångsläge, men det 
kräver ju att vi jobbar på det naturligtvis, om man tänker från generation till 
generation, inte liksom av sig självt, vi måste göra rätt efter bästa förmåga, men det 
finns ändå en hoppfullhet i barnen, för det är ingenting naturligt för dem att man inte 
leker med vissa, utan det är istället så att när det dyker upp så kommer det hemifrån 
ofta, men de har inte i sig värderingar och är fördomsfulla. 

Utmaningar 
Personalen fick även samtala om eventuella utmaningar, där det framgick att föräldrarna 
ansågs vara den stora utmaningen. Ett dilemma var att hantera föräldrarnas dominans över 
sina barn, ekonomiska krav på att behålla familjen inom kommunal barnomsorg samt 
styrdokumentens krav på verksamheten: 

När man ser hur mycket barnen] vill [delta i sång och dans] kan jag ta en diskussion 
med föräldrarna och så berättar jag att ”i ettan är det ju faktiskt, man måste gå på alla 
lektionerna, det är vad som ingår” […] det är ju också ett ekonomiskt perspektiv i det 
hela… man vill ju behålla sina kunder […] för att få den här barnpengen så att säga 
[…] man måste ju tassa på tå för att behålla föräldrarna […] det är icke att 
förglömma i alla fall en ekonomisk och det beror på vilken chef man har och vilken 
chef som backar upp en idé. När man tittar på styrdokumenten och barnkonventionen 
och vilka rättigheter och man ska lyssna på barnen, det blir ju lite, konflikt i det, att 
förklara för föräldrarna att i svensk förskola har vi den här läroplanen, barn ska 
berikas och få […] annars väljer man en annan förskola... idag finns det ju så många, 
det ser ju helt annorlunda ut än när jag jobbade […] men jag tänker på barnen, som 
man vill ska komma in i samhället. Det är ju där det viktiga ligger. 

En annan utmaning är att föräldrarna ibland inte tar ansvar för att hämta barnen på förskolan:  

Det är ju inte alla familjer där syskonen hämtar som det går dåligt för, men i vissa 
fall så är det ju faktiskt familjer som inte är kapabla, eller föräldrar som inte tar […] 
det här att barnet behöver lite gränssättning eller någonting. Då får man motstånd 
[…] föräldrarna tycker att det är ingenting att jobba med. Där får man den känslan att 
det här barnet får göra precis som det vill […] föräldrarna orkar inte [föräldrarna får 
hjälp] genom samtal och tips vad man kan göra och … men kanske inte så mycket 
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just om föräldraskap för där måste man kanske skicka föräldrarna vidare för vi har ju 
ingen familjeterapi liksom, vi har ju inget samtalsstöd till föräldrar om hur de kan 
uppfostra sina barn, utan vi jobbar ju på förskolan med barnen... 

Även föräldrar som inte har kännedom om vad förskolan kan och inte kan ställa upp på när 
det gäller krav och önskemål från föräldrar är en utmaning: 

Jag tycker det är utmanade att få föräldrar att förstå vad förskolan står för [och] vad 
som är vårat uppdrag och vad man kan kräva som förälder och vad man inte kan 
kräva som förälder – vad vi liksom kan ställa upp på och vad vi inte kan ställa upp 
på. Det finna väl många frågor, bland annat matfrågan kan vara en sådan utmaning, 
varför vi inte kan tillgodose olika, ja det här med mat som man vill ha då, halalmat, 
eller varför förskolan har eller inte har det, sådana saker kan ju vara utmaningar, just 
gentemot föräldrar. Jag tycker att det är lättare att hantera frågor kring barnen och 
med barnen, i barngruppen. Det är svårare att hantera frågor gentemot de vuxna. 

Ytterligare en utmaning i förhållande till föräldrarna är deras inställning till firandet av 
högtider och föräldrars motvilja mot att låta sina barn delta: 

Jag tycker att svårare att möta föräldrarna i olika frågor […] jag jobbar med många 
föräldrar från andra kulturer, och ett exempel kan vara midsommarfirandet i 
förskolan, att de ser det som att det är kopplat till kristendomen. Då försöker man 
förklara att det här är bara en tradition, så att just sådana frågor kan vara lite 
utmanande, tycker jag och då är det från föräldrarnas syn. 

Samtidigt finns utsagor om hur man har lyckats komma till tals med föräldrarna angående 
firandet av högtider, så att barnen fick delta: ”Luciafirande […] men ändå tror jag på en bra 
kommunikation, för att vi har haft många sådana fall. De nekade, nej, de kommer inte, och då 
genom diskussion […] så har de kommit ändå liksom.” 

Även diskussioner med föräldrarna om barnens klädsel vid inomhuslek ses som en utmaning. 
Vissa föräldrar kräver att barnen ska skyla sin kropp trots att de, enligt personalen, blir för 
varma. Här försöker personalen tillmötesgå föräldrarna så långt det är rimligt:  

Ibland vill barnen ta av sig till linne och bara ha linne på sig och där har vi i 
personalen gjort lite olika med om de får det eller inte, för vissa föräldrar verkar inte 
tycka att det är bra […] det kan ju vara att de visar upp hud, men det kan ju också 
vara att de tror att de fryser, men vår avdelning är ganska varm ibland, speciellt när 
solen lyser. Ja, men då har vi ändå liksom tagit diskussion och gjort en policy att 
barnen får gå i linne och sedan om en förälder tycker någonting så får de säga det till 
oss och så pratar vi med dem och frågar varför och så där, så att vi inte bara går och 
antar att föräldrarna tycker en massa saker och liksom, vi vill inte lägga det på 
barnen att de inte ska få gå och visa upp sig, eller gå i linne. 

Ytterligare en sak att hantera är föräldrarnas (o)förståelse för barnens behov av extrakläder: 
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Vi har pratat mycket om extrakläder på förskolan och att vi tillhandahåller 
extrakläder nu och extra galon ... och det är ju faktiskt föräldrarnas uppgift att se till 
att det finns kläder på förskolan. Så vi tog ju bort de här med extrakläder ett tag och 
vi ringde faktiskt till föräldrarna om de inte hade och sa att nu får ni kommer med 
extrakläder. Det är klart vi inte lät någon sitta naken och vänta på kläder utan då får 
man ju låna med någon … alltså man får ju ordna på något sätt så att inte barnet 
känner liksom, men ändå sätta press på föräldrarna att det är er uppgift. 

Det finns även utsagor om hur personalen ”uppfostrar” föräldrarna när de vägrar ta emot 
barnen när de kom utan extrakläder: 

Vi har haft vattenlek som har varit väldigt populärt, vi jobbar ju mycket med känslor 
och se varandra och ett sätt är ju att se en annan person med bara kalsonger och en 
aktivitet är just vattenlek för det är naturligt att man klär av sig och bara har trosor 
eller kalsong och så har vi gjort små experiment i den här vattenleken och då kom det 
här med extrakläder och […] det är jättemånga som inte har extrakläder så nu har det 
gått några…vi har ju hängt dem i torkrummet och det är ju inte alltid så jätteeffektivt, 
men nu har vi ju gått där med sjalar och grejer och vi har påpekat i omgångar, vi har 
vattenlek, de spiller och liksom smutsar ner sig, ‘vi behöver extrakläder’, men det 
kommer fortfarande inga extrakläder. Hur ska man nå fram till föräldrarna vikten av 
att ta hänsyn till våra aktiviteter som vi tycker är så viktiga, som ingår i vårt projekt?  

Att få fram information till föräldrarna och få dem att ta till sig ses som en utmaning: 

Hur ska man nå fram vikten av hur vi tänker? […] vi får börja ringa…för lappar 
funkar inte. Basic, det där med informationen. Extrakläder, hämta kalsonger, 
strumpor, byxor, det funkar inte. De hamnar i alla fall någonstans, i papperskorgen, 
eller ute på vägen, vi har ju sett lappar på gångvägen ute […] och någonstans börja 
från början, information från början, från början liksom berättar att det här är viktigt, 
vi har aktiviteter och se till att det finns kläder […] introducera föräldrarna in i 
förskolans värld […] ni får inte komma idag för ni har inte kläderna med er, när ni 
har extrakläderna med er så är ni jättevälkomna - lite hårda bud. 

Att hantera föräldrar som inte är införstådda med svenska förhållanden beskrivs också som ett 
hinder. Detta förklaras med en bristfällig introduktion till det svenska samhället: 

[När jag kom till Sverige] fick jag en stor pärm med alla rättigheter du hade, du fick 
ingenting med skyldigheter och jag kämpade jättemycket för jag tyckte att det finns 
skyldigheter när du kommer till ett nytt land för det var det här varningar, du får inte 
slå barn och allt det här och du har rätt till barnbidrag, bostadsbidrag allt det här hade 
du men det fanns inget om skyldigheter, hur du kommer in i samhället, och du vet 
jag pratar om 1987…. du har rättigheter och du har skyldigheter – och dem har vi 
missat tror jag. 
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En annan säger: ”Man ska anpassa sig till samhället, till hur det är i Sverige, den sociala biten, 
jag tycker det är mycket viktigare än lära matte, när jag jobbar här […]” En aspekt av 
”anpassning” diskuterades i ljuset av relationen mellan barn och föräldrar: 

Man får höra direkt när man kommer till Sverige att ”Du får inte slå dina barn” och 
då vågar man liksom inte säga emot barnet […] barnen gör ju ”jaa du slog mig, jag 
ska anmäla dig” fast man har knappt rört barnet […] utmaningar är också att se de 
här barnen som inte har det bra […] som inte har någon som tar hand om dem på det 
sättet som man ska ta hand om ett litet barn, för de är små. Som, vad var det du sa, 
tioåringar springer där i den här Rinkebysituationen nu. Alltså de är små barn, som 
säkert vill spela tuffa inför lite äldre […] syskon som blir liksom lejda att utföra vissa 
uppgifter […] springer runt där […] eller säljer droger […] de stora pojkarna ger, 
därför att de vet, om de tar de här, då om polisen tar på dem då de kommer till 
fängelse, men en tioåring är inte straffmyndig så… 

I anslutning till diskussionen om bristen på introduktion till det svenska samhället nämns 
dilemman som har barnens ömsesidiga kategoriserande att göra: 

Ibland känner jag, inte att jag inte vet hur jag ska hantera det, men det är svårt för 
mig, till exempel, det är två små, det är två tjejer, båda är muslimer, men den ena 
säger till den andra ‘du är inte så muslim’. Alltså förstår ni hur jag menar? För att 
den ena flickan har sin kultur hemma, och den andra flickan har sin kultur, fast de 
har samma religion, och då säger den andra flickan ‘jo men jag är ju det!’ det är det 
jag känner. Vissa sådana typer av situationer är ganska utmanande för mig.  

Även genusrelationer, jämställdhet och vad synen på kvinnor är sådant som fokuseras:  

Jag tycker det är viktigt att respektera människan […] många som säger ‘nej, du är 
en kille, du ska inte ha långt hår. De här grejerna för mig är viktiga frågor. Det är 
samma du ‘nej, du är en tjej, du får inte göra det’ och för mig är det speciellt viktigt 
att de respekterar kvinnor, när de växer, alltså det ska komma, det ska vara en 
självklarhet, och det är en utmaning för att du gör en grej här men föräldrarna de 
tänker något helt annat […] Många gånger jag har sagt att nej men gå på föräldrarna! 
Och ‘nej min pappa säger så’ och då är det slut. För att du står och förklarar ‘en 
flicka kan spela fotboll’ nej! Till slut du kan formulera jättemycket, men nej min 
pappa säger nej, och då blir det så här att jag måste hitta vägar hur vi ska försöka 

Återigen blir det en fråga om att påverka föräldrarna. Samma person fortsätter: 

Vi vill påverka föräldrarna liksom på något sätt alltså utmaningen i vårt område är 
föräldrar som inte kan släppa liksom det här ”nej”, precis det som du berättade, att 
nej så här gör vi och det här är våran kultur och vi ska inte ändra oss och våra barn 
ska liksom inte få höra andra saker, så att det är där som är utmaningen och det är 
jätte- det är lite svårt för att där måste ju inte bara vi men samhället måste ju jobba 
med de här föräldrarna.” […] 
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I samtalen kom mycket att kretsa kring dilemman och utmaningar som härleddes till islam: 

En av de stora utmaningarna i vår stadsdel just nu är att det blir mer polariserat och 
att man märker det, att det dyker upp även hos oss på förskolan, alltså nu handlar det 
här väldigt mycket om den muslimska gruppen, men det handlar ju inte bara om dem 
men det blir ju så, det har visat sig där mycket… man ska ha tid för att kunna be, 
vilket ju inte riktigt funkar på ett arbete, vi har börjat ha sådana här diskussioner i 
den här gruppen bl.a. om det här med att när det är Ramadan om, får man fasta på 
jobbet eller får man inte fasta? Vi har ju … eller ska man äta tillsammans med 
barnen? Så sånt här tycker jag har dykt upp mer och mer och jag som har bott i 
Rinkeby över 30 år ser också att det här med kvinnor som är ute, det är ju bara jag 
som är ute på kvällar och sånt i princip, nästan, jag hårddrar det också men alltså det 
är väldigt få kvinnor ute på torget och så, om så är man och handlar i, där jag bor i 
Rinkeby, så det har blivit mycket mer av det och det tycker jag är en stor utmaning 
med den här extrema polariseringen. 

Eget lärande och utveckling 
Fortsättningsvis fick deltagarna diskutera om de upplevde att de hade utvecklats som personer 
i och med deltagandet i UVF:en. Någon menade att man har lärt sig att man kan fråga varför 
personer ur en viss kultur gör på ett visst sätt och att det kan vidga ens tänkande: 

Man förstå bättre, då när man förstå bättre då utvecklar man, vissa saker, man vet 
inte kanske varför den här kulturen har det. Men när man förstår man blir nyfiken, 
kanske om religion, kanske man vet inte vad är islam för någonting. Varför du har 
slöja? Fråga ibland till exempel. Om jag förklara de får förståelse så det är så man 
utvecklar med tankarna. Man blir mer beredd, vidgar sina kunskaper 

En av deltagare poängterar att ämnet är stort och svårt och håller med om att UVF:en hade 
klargjort de egna tankarna: 

Jag tycker vi har kommit vidare tack vare den här utbildningen och det blir lättare att 
veta var man själv står, liksom att ha, för att vi behöver någon slags säkerhet för det 
här är svårt och det är stort, så just den här stora skillnaden att vi måste ta ställning 
för vad vi kan förhandlar om och så måste vi fortfarande vara öppna hela tiden 

Ifråga om vad de har lärt sig gällande mång/ interkulturalitet menar personalen att de i och 
med UVF:en har fått en större medvetenhet om olika synsätt på tid i olika kulturer: 

Det här med tid tycker jag är intressant, hur vi ser på tid. Vi kan ju bli jättearga 
därför att föräldrar inte kommer den tid de sagt, men man har ju faktiskt olika sätt att, 
vi kanske behöver förklara oss på ett annat sätt, vi kanske behöver vara mer 
informativa och förklara varför och hur så att man kan få en förståelse […] om vi har 
föräldrasamtal 9-9.30 så tror föräldrarna att de kan komma någon gång däremellan, 
inte att det är den tiden - och sedan är det slut. Det tycker jag var jättejätteintressant 
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[…] har man inte information, ja, jag skulle väl kanske också tolka det så ‘jaja, 9-
9.30..jaa, 9.30 passar bra, så jag kommer då’. 

Vad de har lärt sig om sig själva är en ökad kunskap om de egna stereotypierna: 

Första gången när Jonas visade bilden …var tror ni den här personen kommer ifrån? 
[…] jag tycker väl själv också att jag har lite stereotyper, jag försöker jobba med det, 
men visst,  om jag ska vara ärlig ”ja, men den där kommer ju ifrån…”  

De menar också att de nu inte är lika snabba att döma andras beteende: 

Ja, mer medveten om mig själv, hur liksom pratar med den andre, hur man reagerar, 
inte bedömer kanske, akta sig i sina fördomar och inte tar snabba beslut och man får 
flera perspektiv […] Man kanske har fått flera fönster i sitt eget lilla rum, man inte 
sitter bara och tittar i den ena fönster 

Kunskapen har fått dem att tänka på hur de möter andra människor. Samma person säger: 

[…] jag tänker alltid så här ”ja men undrar varifrån hon kommer och vad pratar hon 
för språk?” jag är nyfiken, jag tycker det är positivt […] en del tycker det är 
jättejobbigt, som är uppvuxna här och kommer från Sverige och så frågar man. Det 
har jag tänkt på faktiskt. Jag gjorde också så ”Var kommer du ifrån?” i början, så 
tänkte jag så här ”det vet ju inte jag!” Är jag född här så kommer man ju härifrån, 
men att man frågar är viktigt på något sätt, även för mig själv alltså. Men jag 
försöker tona ner mig där och inte göra det […] om man är född här i Sverige och har 
ett utländsk utseende, och så frågar man var man kommer ifrån. 

En annan deltagare menar att kunskaperna hon nu har tillägnat sig hon gjort att hon skulle ha 
agerat annorlunda i situationer, som tidigare lett till missförstånd: 

Jag tänkte på en situation där jag tänkte att idag skulle jag ha agerat på annat sätt. Det 
var en pappa som hade en son hos oss som tyckte inte riktigt om förskolan och vill 
inte så gärna delta på någonting och jag är lite så där ‘men kom nu, vi går 
tillsammans’ och så tre månader innan han började skolan så var han jätteglad och 
kom till förskolan och pappan bara ”Vad har hänt? nu trivs han på förskolan?” Sedan 
när det barnet slutade och började skolan så ville pappa ge någon present till oss och 
då fick vi presenter och så fick vi ett litet kort, en svart ros ‘En sista hälsning’ […] 
och det är ju döden alltså […] och vi fick alla likadana kort, så han hade säkert köpt 
en sådan där förpackning ni vet med tio kort och kanske tänkte dela ut det nästa gång 
också när det är en sista hälsning. Alltså en jättevacker tanke, han tänkte det här är 
det sista vi ses nu, och skulle jag få så idag så skulle jag kanske ta den här föräldern 
och förklara att det här i Sverige betyder döden, men där bara tackade vi och tog 
emot och förklarade aldrig för den pappan och han kanske fortsatte och dela korten. 

En ökad medvetenhet om det egna beteendets betydelse för hur ett samspel artar sig lyfts 
också fram:   
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Det öppnar väl upp för att titta liksom inåt sig själv, att inte bara titta på alla andra 
men alltså att man har en del i, en del av en gemenskap och vad jag bidrar till den får 
ju liksom konsekvenser. Det är ju inte bara för att andra gör saker som det får 
konsekvenser utan jag har ju också en roll i det här som sker här och genom den här 
utbildningen så kanske man har öppnat upp lite mer i att titta på sin egen roll i de här 
olika samspels- på de här olika samspelsarenorna – så kan jag tycka […] ja, med 
relationer kanske överhuvudtaget, liksom eftersom vi hela tiden i vårt yrke är i någon 
slags relation till andra människor, oavsett om det är barnen eller föräldrarna, eller 
om det är kollegor vad det än är så är det ju ständigt relation till människor, möten 
med människor och att man förstår sin egen del i mötet, vad är det som gör att det 
kan bli ett bättre möte om jag förhåller mig si eller så. Det kan jag tänka på mycket 
mer nu, liksom att vad är min egen roll i det här för att det ska bli ett bra möte? 

En annan säger: 

Man tänker på sig själv, hur bemöter jag de andra? För gör jag ett bra bemötande då 
blir det förmodligen tillbaka ett bra bemötande […] Man vet att man inte är 
fördomsfri men att man kanske tänker lite extra på, ”men vilka fördomar har jag 
egentligen?” jag menar jag säkert kan rabbla upp tio varje dag som jag har om 
någonting liksom, men att man blir mer medveten att tänka på dem också som just de 
fördomar som ligger hos mig. 

De anser att de hade fått en bättre förmåga att samspela med föräldrar: 

Kanske när man bemöter föräldrarna. Det blivit kanske bättre […] kommunikation 
[…] Hitta sin egen roll […] Men också bekräftelse på att vi, alltså innan man kom till 
kurs, alltså vi har ju jobbat i jättemånga år. Jag har jobbat i två år och jag känner att 
det är ändå det man gör. Man får ju bekräftelse på det man har gjort. Att fortsätta, att 
man är på rätt spår […] så bemötte jag den här familjen […] Ja men då vet jag att jag 
är på rätt spar… Men framförallt i kommunikationen mellan oss och föräldrar tycker 
jag att det har haft en stor betydelse därför att när man kommer liksom fram till att 
man måste ha tillit till föräldrar som föräldrar och av det följer att man kan liksom ha 
vissa förväntningar och om de förväntningar vi har inte stämmer med deras 
förväntningar på sig själva då har vi har ett ansvar för att kommunicera. 

Vid sidan om nya kunskaper och en ökad medvetenhet om den egna bakgrundens betydelse 
har man fått insikter om att olikheter inte nödvändigtvis har med kultur att göra, utan snarare 
med skillnader mellan individer: 

Man blir extra noga att man träffar var och en som individ, man behöver inte tänka 
[…] man ska inte generalisera, liksom, oavsett det är vuxna eller barn från samma 
land eller samma religion. Var individ har liksom i sin ryggsäck. Det blir extra noga, 
liksom det jag har lärt mig från den här kursen, att bemöta var och en som individ, 
som person, oavsett hur det ser ut, varifrån kommer de, vilket religion man har, så 
man ska aldrig absolut inte generalisera. Det är det som är viktigt, för vi har faktiskt 
många fördomar på personer ”det här är muslimer, somalier, araber” det är alla 
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hamnar någon gång, men på den här kursen man lär sig man får absolut inte 
generalisera. Man måste se varje människa som individ, för ibland de kommer från 
samma familj de är helt olika, så det är viktigt. 

Några deltagare menar till och med att UVF:en hade stärkt deras identitet: 

Man blir kanske mer stolt över sin identitet! […]Mer stolt över sig själv som man är. 
Man behöver inte skämmas för ja muslimer, man bemöter sig själv när han pratar, 
man, liksom man försöker reflektera vad han säger ‘aha!’ det var bra […] kanske mer 
en bekräftelse på varför man är just här där man är, varför man inte jobbar någon 
annanstans, mer en bekräftelse på att kanske det här är mera jag som person att vara 
liksom i en blandad miljö. 

Angående om utbildningen hade gjort att de blev bättre på att samarbeta med kollegor tycker 
de att de redan var hade bra på detta, och att kursen bekräftat denna bild: ”Jag tycker att vi har 
haft bra, alltså i alla fall om jag utgår från mitt arbetslag så tycker jag att vi har haft ett bra 
samarbete […] en bekräftelse på att det är bra.” En annan framhöll ändå att samarbetet mellan 
behövde utvecklas och att det i viss mån hade skett i och med UVF:en: 

Bemötande och relationer [behöver utvecklas], eftersom att man har själv varit den 
som har kommit in och hur har man blivit bemött och hur har man blivit mottagen 
och att det har sett lite olika ut och att det kanske är något om det behöver jobbas lite 
med, lite här och där […] på de flesta ställen är bemötandet väldigt bra när man 
kommer in som ny, alltså man känner sig väldigt välkommen, men det finns också 
tendenser, det här när man är ny och kommer med sitt. Jag kommer ju liksom med 
min bakgrund och mina erfarenheter och det jag har i min ryggsäck […] att få 
möjlighet att plocka fram det. Det får man hos en del, men hos andra är det ”stopp, 
stopp, stopp, nej men så här gör vi här” […] När man kommer i en ny konstellation 
och med människor så måste man väl vara lite öppen och ta in den också och våga 
låta den komma med lite idéer också som kanske ser lite annorlunda ut än det jag är 
van vid […] alltså jag tror att det kan bli ännu bättre. Man kan ta med sig för att man 
har varit här, suttit på den här kursen och sedan kanske medlat vidare ut. 

Frågan om mervärdet i att handskas med kulturella skillnader kommenteras på olika sätt:   

Det berikar så himla mycket […] jag blir så här nyfiken […] På människan ännu mer 
när jag vet att den kommer från ett annat land, en annan kultur […] hur de har de och 
vad de brukar göra, så att det lockar nyfikenhet hos mig, så jag gillar när det är mix. 

En kollega menar att det kommer an på den som kommer från ett annat land att anpassa sig:   

Och då tänker jag ta tillvara, det är liksom två, det är grekiska traditioner och kultur 
och svenska kulturen och traditionen och den här blandningen tycker jag funkar 
jättebra för att jag anpassade i samhället. Där har jag svårt – för människor som inte 
kan anpassa sig. Jag kan förstå, jag har en öppenhet, en vilja att förstå och att 
respektera att man är olika på olika sätt, men jag har svårt att förstå människor som 
inte kan anpassa sig […] när man åker till ett annat land, oavsett vad det är då måste 
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man anpassa sig utifrån det som sker i det landet, sättet att klä sig, sättet att prata, 
sättet att stå i kön. Alltså det är sådant jag har svårt för [… dem] som inte kan 
anpassa sig i ett sammanhang och i ett samhälle. Alltså man kan ha sin kultur och 
religion och allt som har med sin bakgrund att göra, men där blir det krock när man 
inte kan anpassa sig till något annat. 

De framhåller att kulturmöten är intressanta och berikande samt att det särskilt hos ungdomar 
finns en potential till förståelse mellan kulturer: 

Det är intressanta möten och först och främst tänker jag att de kan generera i ganska 
mycket utbyte och förståelse för den andres kultur och så […] i långa loppet tror jag 
det skulle kunna påverka forskning, skola, alltså hur man kan jobba, pedagogiskt och 
allting, men då är vi långt fram […] när jag ser ungdomar som träffas över gränserna 
så att säga, de här gränserna som finns här inne, att du kanske har en annan hudfärg 
eller talar ett annat språk och där möten sker, då blir det en rikedom som finns i det 
där mötet, jag ser det på mina barn till exempel, de har ju vänner från olika delar av 
världen och de är vänner och det är kärnan […] Sedan vet jag inte om det blir när de 
blir vuxna att de går isär […] nästa generation kan bli en utveckling? 

En deltagare vill tona ned diskussionen om olika kulturer och istället betona samhörighet med 
andra som finns här och nu: 

Kan vi inte bara strunta i att prata om många kulturer, kan vi inte bara satsa, vi är här, 
vi är vi, vi är här nu och vi jobbar tillsammans och går vidare tillsammans och inte 
poängtera och sätta stor vikt på olika kulturer. Vi respekterar varandra, jag har 
kommit också från min egen kultur, men jag kommer inte här och säger ”jag vill leva 
så där som när jag bodde där” för jag kan inte leva som jag gjorde där borta, inte 
heller jag ”jo jag måste anpassa mig faktiskt” om jag vill vara här då måste jag 
utbilda mig eller vad jag vill göra, men alltså, det är mitt eget mål i livet och alla 
människor har ett mål tror jag, eller hur? Och respektera det målet som man har 

Även hur man kan motverka stereotypier diskuterades. Ett förslag är att involvera föräldrar 
mer i verksamheten: 

Först och främst tänker jag göra förskolan till en mötesplats. Att det är liksom, att vi 
bjuder in till det här mötet, eftersom vi har så många föräldrar med olika sätt att se på 
saker. Jag menar att bjuda in är väl ett första steg, liksom. Man har ett öppet klimat 
så att det är inbjudande att liksom vara med och mötas och träffas så att det finns 
liksom där som mötesplats, för det är inte så lätt att träffas och mötas var som helst 
så [men vad gör man då när man träffas och möts, för att förbättra och för att 
motverka stereotypier]? Kanske vara med i verksamheten så som den ser ut? […]jag 
kan ju ha en bild av hur det ser ut […] toalettbesök har varit, har man diskuterat 
mycket, pojkar och flickor ska inte använda samma toalett […] Men får jag då se hur 
det ser ut i den verkliga i verksamheten […] då kanske man blir ”jaha! Okej, det var 
så här det var. Det var ju inte den bilden jag hade. 
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Det handlar om att inte bara ”instrumentellt” informera föräldrarna utan att vara konkret och 
också förklara varför man arbetar som man gör. En i personalen säger: 

Det har väl gått från att bara prata om till att praktiskt visa hur vi gör. Nu i veckan 
har det varit föräldramöte på en förskola där man just har tagit har tagit 
matematikdelen; hur arbetar förskolan med matematik för barn mellan ett och tre år? 
[…] vi bjudit in föräldrar då hade inte varit att vi hade suttit och tittat på en 
powerpoint om läroplanen utan de har fått göra, i olika stationer, det som barnen får 
göra på en småbarnsavdelning, varje dag, hela tiden, och det var liksom lite ”wow’” 
– även om det var duplo eller mjuka klossar eller logiska block eller så här att ‘jaha’, 
‘wow’, det är det här liksom som det här betyder, så att det går ju mer från att bara 
rent muntligt informera till att också praktiskt koppla ihop det, så, för att få en 
förståelse […] Jag tycker också när man har utvecklingssamtal det blir viktigt att ta 
upp de här punkterna med föräldrarna, hur de tänker och hur vi jobbar och hur vi 
jobbar på det sättet. 

Ett annat förslag är att visa barnen att det är okej att överskrida stereotypa genusgränser:  

Visa för barnen tänker jag, att det finns andra sätt, som jag sa jag har haft väldigt 
många exempel att killar kan inte dansa balett t.ex. och så har jag visat… att killar 
ska inte ha kjolar eller klänningar och så har jag visat att så är det inte, för det finns 
ju killar som använder tunikor och sådan, så genom att visa, för barnen, sedan vuxna. 

Även vikten av att informera och medvetet påverka föräldrar via talet om läroplanen betonas, 
särskilt avseende synen på genus:  

Då kanske där kommer föräldrarna, vissa föräldrar har aldrig haft sådant men att ”jag 
vill inte att mitt barn har kjol på sig. Jag ser att ni gör det och det”. Då måste man 
liksom berätta och säga att alla barn har möjligheter att liksom, och det betyder inte 
att – häromdagen en pappa kom förbi och sa till en pojke ”har du kjol på dig?” – ”har 
du kjol på dig?” han ställde frågan så. Och ”jo men det är klart, alla pojkar har kjol 
på sig” och jag sa ”vi har kjolar, vi har klänning” men han svarade ingenting. Jag vet 
inte han ska kanske säga någonting ”de kan ha kjol, varför inte” men han var tyst sa 
ingenting. Men jag tänkte att på utvecklingssamtal där kan man försöka förklara eller 
– för vissa föräldrar de har en annan uppfattning. 

Ytterligare ett förslag är självrannsakan gällande genusstereotypier i förskolans aktiviteter:  

Jag tänker eftersom vi jobbar mycket omkring olika frågor och på olika sätt och jag 
tänker mig genus och hur vi gör med flickor och pojkar i förskolan. Vad har vi för 
aktiviteter? Hur ser det ut? Det är ju ett sätt att motverka det här, till exempel när 
man har de här som säger att pojkar och flickor ska inte leka tillsammans eller får 
inte ens kanske sova på vilan bredvid varandra eller så. Hur är det liksom i 
verksamheten? Hur ser det ut?  
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Betydelsen av att arbeta med värdegrunden framhålls också. I ett sådant arbete blir normer 
och värderingar viktiga att diskutera med barnen och att det kan motverka eventuell negativa 
stereotypier hemifrån: 

Även om de kanske får en annan bild hemma, t.ex. det här med att ”ja men pojkar 
kan inte…” eller ”ja men du är inte muslim” sa en pojke till en flicka, du bär inte 
sjal. Och då blev hon jättesårad. T.ex. det här med att ”Jo men titta, hon är också 
muslim och hon bär inte sjal, men hon är muslim”, man måste arbeta för det mer än 
vad vi gör nu, för nu… Jag blev så glad när det var lite mer fokus på normer, på alla 
de här mjuka sakerna, inte att jag ska lära mig hur många ben har en spindel osv, och 
någon annan går och bankar på sin kompis, att man sätter fokus på det, inte kemi och 
fysik och det här, för mig är det plusset, att ge barnen grunden, att du är lika viktigt 
som jag är och så […] alla är lika mycket värda och så, men det där du säger att du är 
inte muslim för du bär inte sjal […] det är också en viktig sak att diskutera för att du 
kanske inte har en har uppfattning om vad är det att vara muslim, vad är det för 
någonting. För vissa diskussioner man haft med barn så känns det som att muslim är 
någonting gott och resten är inte något gott, och de kanske inte har någon klar 
uppfattning om vad det är. 

De ger exempel på att de ibland diskuterar händelser, vrider och vänder på händelseförlopp 
och benar ut hur man skulle kunna komma till tals med föräldrar på ett bra sätt för att 
därigenom kunna klargöra läroplanens intentioner bland annat med avseende på genus:  

Vi har ju alltid en stund på vår APT t.ex. där vi lyfter såna saker […]man berättar 
vad man har varit med om, det kan vara … en händelse kring en mamma och en 
flicka t.ex. och då lyfter man ‘hur ska vi tänka här’? ‘Vad skulle du gjort’? ‘vad 
skulle man ha tänkt på kanske?’ […] så tog vi upp klagomål […] från en förälder. 
Och då hade vi en diskussion med en förälder där hon kom med sin flicka och flickan 
tyckte att hon skulle vara inne, men alltså vi var redan i hallen och alla var på väg ut 
och då passerade den här mamman, hon går in med flickan i alla fall. Då tänkte vi 
”men varför kommer inte föräldern?” hon skulle lämna syskon också, så hon 
lämnade ena flickan på sin avdelning, de var ju där inne, men den stora flickan som 
var vår hade ju gått in till oss och när då mamman kommer ner, utan flickan, så sa vi 
att vi ska gå ut, du får hämta din flicka. Då tyckte hon att nej men hon kan vara inne. 
Då blev det liksom en liten konflikt det här, för att flickor kunde ju få vara inne, 
medan pojkar tyckte hon att, så pekade hon, de ska springa ute, medan hon var ju så 
lugn och fin den här flickan, och det är hon ju och hon kunde ju vara därinne och 
pyssla. Jag tänkte bara på det här med genus. Pojkar behöver komma ut, flickor är 
lugna och fina, de kan vara inne tyckte hon då, att det gick ju bra […] hon fick gå 
upp och hämta henne sen […] vi berättade att alla behöver ju frisk luft, alla behöver 
röra påsig, för då är det ju lättare för dem att koncentrera sig, då blir det en lugnare 
barngrupp och hon tycker att det är roligt när vi kommer ut och så försökte vi 
förklara det där att flickor behöver också röra på sig […] men jag vet inte om vi 
lyckades nå fram. Språket är ju lite så där traggligt, men hon förstod ju i alla fall att 
hon var tvungen att hämta flickan och komma ut. 
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Sammanfattande diskussion 

Det bör framhållas att det, som alltid, finns mer eller mindre markanta skillnader mellan de 
personer som har deltagit i fokusgruppssamtalen – i uppfattningar, uttrycksätt, motivation och 
syn på sig själv och det egna arbetet. Utifrån de nyss redovisade resultaten och analysen av 
dessa framträder likväl ett antal mönster – där personalens utsagor många gånger är relativt 
samstämmiga. Dessa sammanfattas och diskuteras nedan. 

Förhållningssätt 
När det gäller den delaspekt av olika förhållningssätt till mångfalden i förskolan som kallas 
kulturförståelse ger personalen ofta uttryck för en medvetet mångkulturell kulturförståelse och 
menar att kulturer är ”olika” och inbördes heterogena. Samtidigt blir ”kultur” många gånger 
detsamma som ”religion”, närmare bestämt islam. Detta är kanske inte förvånande då 
Rinkeby-Kistas stadsdel har en relativt hög andel muslimer och då traditioner, vanor och 
normer motiveras mot en religiös klangbotten. Tydligt blir även att dagliga situationer, 
överväganden i verksamheten, utmaningar och möjligheter begripliggörs med begrepp som 
kultur, kön, etnicitet och religion, och i mindre utsträckning klass. Med andra ord är det fråga 
om en höggradigt kulturaliserad diskurs som både omger och genomsyrar förskolans interna 
arbete som den externa bilden av förskolan.  

I stora stycken beskrivs förskolan av personalen utifrån en medvetet mångkulturell kultur-
förståelse. Konkret handlar det om svårigheter att hantera olikheter i barngruppen, bland 
föräldrar eller i kontakter med kollegor med annan kulturell bakgrund än en själv. Samtidigt 
menar personalen, som nästan uteslutande själva har en annan kulturell bakgrund än svensk, 
att det är en stor tillgång att ”ha en annan kulturell bakgrund” i föräldra- och barnkontakterna.  

Samtalen om en annan kulturell bakgrund och vad kultur är får ofta karaktär av en medvetet 
mångkulturellt hållning. På samma sätt speglar innebörden och användandet av ordet ”hem-
land” en förståelse som kan anses vara medvetet mångkulturell. Samtidigt finns det  personal 
som ger uttryck för en interkulturell kulturförståelse och som betonar att en mångkulturell 
förskola erbjuder möjligheter till eget lärande och utveckling. Det verkar finnas en bered-
villighet att i större utsträckning arbeta utifrån likheter mellan människor istället för att 
primärt fokusera på olikheter. Därtill finns en perspektivmedvetenhet där gränsdragningar, 
kategoriseringar och tillskrivningar alltmer synliggörs och diskuteras samt en förståelse för att 
identiteter förhandlas och varierar med sammanhang och att hybrididentiteter uppstår när 
kulturer möts. Hos vissa uttrycktes också vad som skulle kunna betecknas som en trans-
kulturell kulturförståelse – synen att kulturer inte bara kan utan bör förändras av människor 
där nuvarande identiteter får stå tillbaka får nya hybrididentiteter eller kosmopolitiska 
identiteter. Om detta är förenligt med förskolans uppdrag går självklart att diskutera. Detta till 
trots är bilden att personalens kulturförståelse på det stora hela sträcker sig från vad vi har 
kallat ett medvetet mångkulturellt till ett interkulturellt förhållningssätt. 

Avseende reflektionssätt finns som nyss sades en perspektivmedvetenhet och förskole-
personalen är överens om att människor är kulturellt präglade och det därför är viktigt att vara 
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”öppen”,” att kunna se sig själv från sidan” och att kritiskt granska hur ens egen bakgrund 
påverkar ens världsbild. Man betonar även alla kulturers lika värde. Detta harmonierar i 
huvudsak med ett interkulturellt synsätt.  

När det gäller interaktionssätt råder enighet om utmaningarna i att balansera mellan föräldrars 
önskemål och barns bästa, liksom om konflikt- och dilemmasituationer som kan följa av en 
sådan balansakt. Situationer som nämns har vanligtvis att göra med måltider och mat, kläder, 
relationer mellan och förväntningar på pojkar och flickor, sång och musik, ”vilan”, kläder och 
relativ nakenhet. Noterbart är att diskussionen om ”halakött” ägnas stort utrymme. I 
fokusgruppsamtalen framgår att vissa förskolor serverar sådant kött (bl a för att inte ”tappa” 
barn till andra förskolor) medan andra inte gör det. Diskussionen handlar även själva om 
benämningarna ”halal” och ”haram”. I vissa förskolor används ”halal” som ett noaord, medan 
andra talar om alternativ kost. Personalen beskriver återkommande konfliktsituationer där 
barnen inte vill äta den mat som föräldrarna kräver, utan den ”som andra barn äter”. 
Argumentationen kring konflikter och överväganden i samband med måltider och kost kan på 
det stora hela beskrivas i termer av ett instrumentellt mångkulturellt interaktionssätt. 

Fortsättningsvis råder enighet i personalen om att verksamheten alltid måste bedrivas i 
enlighet med förskolans läroplan och befintlig lagstiftning. De betonar vikten av en 
respektfull kommunikation med föräldrarna då det är i samtal med föräldrarna som personalen 
kan inte bara informera om, utan förklara varför förskolan jobbar som den gör. I vissa fall kan 
detta göra att föräldrarna ändrar uppfattning i frågor kring mat, pojkar och flickor, kläder etc.  

På samma gång ger somliga i personalen uttryck för ett instrumentellt interaktionssätt (man 
böjer sig för påtryckningar bland annat av rädsla för att bli kallade rasist). Emellertid synes ett 
medvetet mångkulturellt förhållningssätt vanligast där personalen drar en gräns mellan vad 
som anses vara triviala beslut (där följs föräldrarnas önskemål) och önskemål som ses som 
orimliga i ljuset av läroplan och lagstiftning (där eftergifter åt föräldrarnas önskemål inte 
görs). En utmaning i sammanhanget är att personalen menar att föräldrarnas kulturförståelse, 
reflektionssätt och interaktion som regel är instrumentellt. 

Kunskapsformer  
I nio av de sjutton numrerade utsagorna från fokusgruppsamtalen uppvisar förskolepersonalen 
omdömeskunskap. När det gäller att hantera olika kulturer kan nio av dessa betecknas som 
antingen medvetet mångkulturellt eller interkulturellt interaktionssätt. Det kan exempelvis 
handla om att personalen i en given situation har en väl utvecklad känsla för ett klokt och 
riktigt handlande, exempelvis genom att informera föräldrar om vad som gäller beträffande 
likabehandling, den ”svenska synen” på genus (och exempelvis låta pojkar klä ut sig till 
flickor och vice versa) eller när det gäller att lära barnen bordsskick, och samtidigt respektera 
kulturbetingade eller religiösa skillnader. En sådan ”klokhet” eller, om man så vill mer 
avancerad kunskap när det gäller att tillgodose läroplan och skollag i ett intrikat samspel med 
barnens föräldrar, kan ses som en del i ett interkulturellt förhållningssätt.  

Detsamma gäller situationer då personalen resonerar, vrider och vänder på olika tänkesätt och 
så småningom kommer fram till vad som är det moraliskt riktiga, må det handla om man ska 
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stimulera barnens flerkulturella tillhörighet eller inte, eller förskolan ska servera halalkött. 
Noterbart är att förskolepersonalen verkar mest ”osäker”, i förhållande till frågan om 
halalkött. Trots utsagor om ”kloka” sätt att hantera frågan är det uppenbart att den är både 
mångfacetterad och kontroversiell. 

Vidare finns utsagor som uppvisar färdighets-/förtrogenhetskunskap som kännetecknar ett 
instrumentellt mångkulturellt interaktionssätt.  Exempelvis handlar det om hur 
förskolepersonalen, utifrån sin erfarenhet förstår att barnen, genom olika projektet kan lära sig 
om människor i andra delar av världen och där det annorlunda och främmande står i 
förgrunden genom att föräldrar involveras, bjuder på exotisk mat eller visar exotiska kläder. 
På samma gång visar personalen prov på förtrogenhetskunskap – genom att planera och 
genomföra sådana projekt där målet är att åskådliggöra kulturskillnader.  

Vidare talar personalen om olika problemsituationer, utifrån olika interaktionssätt. I vissa fall 
yttrar detta sig i en otydlig gränssättning gentemot föräldrar; man har kännedom om 
läroplanens krav, men känner valhänthet eller osäkerhet om hur man bör handla i situationen, 
orkar inte eller känner rädsla för omgivningens reaktioner på ens agerande (”till exempel att 
bli kallad rasist”). Förtrogenhetskunskapen saknas således. På samma gång finns det personal 
med alla tre typerna av kunskap: en färdighet i och kännedom om innebörden i läroplan och 
lagstiftning, en förtrogenhet med att handla med säkerhet och gott omdöme i situationen. 
Ifråga om gränssättningen gentemot föräldrarna vittnar personalen om hur man i frågor om 
”pojkar och flickor” har gått från ett instrumentellt interaktionssätt till ett medvetet 
mångkulturellt interaktionssätt – det vill säga, först har man inte vågat sätta gränser för att 
därefter göra det. Dessa personer kan sägas ha tillägnat sig ett interkulturellt förhållningssätt. 

Slutligen kan de utsagor som beskriver hur personalen agerat ”klokt”/med omdömeskunskap 
och där deras interaktionssätt har bedömts som antingen medvetet mångkulturellt eller 
interkulturellt, bäst harmoniera med det som Johannessen (2002) betecknar som ”klokhet”.   

Mot en interkulturell förskola? 
Förskolepersonalen ser möjligheter när det gäller att utveckla förskolan i mer ”interkulturell 
riktning” – detta för att den ska bli bättre på att hantera dilemman och konflikter som har att 
göra med skillnader i synen på genusrelationer, jämställhet och synen på kvinnor. I detta 
arbete vill man inrikta sig mer på föräldrarna, som man i stora stycken ser som en större 
utmaning än barnen. Det kan handla om att få föräldrarna att delta i diskussionsgrupper om 
förskolans verksamhet för att de ska förstå förskolans verksamhet bättre eller att påverka 
föräldrarnas attityder och värderingar via barnen, för att som man menar kompensera för en 
bristfällig introduktion av nyanlända till Sverige. 

Flera goda exempel på fruktbara diskussioner med föräldrar om kost, klädsel, traditioner, 
genus med mera fördes också fram. I det större perspektivet finns en idé om att 
mångkulturella förskolor skulle kunna påverka samhället till större kunskap om mångfald, 
liksom att lägga grunden för framtida samarbete och tolerans.  
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Att själv bli mer interkulturell? 
Enligt förskolepersonalen har deltagandet i UVF:en lett till en ökad kunskap om egna 
stereotypier och beteenden, en större försiktighet i att döma andras beteende, större 
medvetenhet om hur de kan möta människor och insikten om att man kunde ha agerat 
annorlunda i situationer, som tidigare har lett till missförstånd. Vid sidan om nya kunskaper 
och en ökad medvetenhet säger de sig ha fått en insikt om att olikheter inte alltid har med 
kultur att göra, utan snarare med skillnader mellan individer.  

Vidare anser de sig ha fått en bättre förmåga att samspela med föräldrar. Konkret kan det 
handla om att involvera föräldrarna mer i verksamheten, inte bara ”instrumentellt” informera 
dem, utan förklara varför man arbetar som man gör. Betydelsen och nödvändigheten av att 
arbeta med värdegrunden framhålls också. I ett sådant arbete blir normer och värderingar 
viktiga att diskutera med barnen vilket kan motverka eventuella negativa stereotypier. Andra 
förslag är att vara mer uppmärksam på genusstereotypa ageranden i förskolans aktiviteter och 
även visa barnen att det är okej att gå bortom stereotypa genusgränser.  

Avslutning 
Mycket som har avhandlats i det föregående handlar om ”kultur”. I detta sammanhang är 
”kultur” både en del av problemet och lösningen. Det som händer i förskolan ikläds ofta och 
oreflekterat med ord som ”kultur”, ”kulturskillnader” och ”kulturkrockar” när det många 
gånger likaväl handlar om andra bakgrundsfaktorer som klass, kön, etnicitet – och framför allt 
individer som befinner sig i och agerar i specifika situationer. Likväl finns ”kulturen” inne i 
huvudet på oss och utanför oss; den skapas mellan oss och andra människor. Ett interkulturellt 
förhållningssätt i förskolan måste därför bygga på kunskaper om hur individen lär sig 
kulturen, kulturell reproduktion i samhället sker över tid. Sådan kunskap måste emellertid 
paras med dels den enorma beprövade erfarenhet som personalen i de svenska förskolorna bär 
med sig, dels en ödmjukhet inför komplexiteten som allt mellanmänskligt samspel innebär. I 
detta samspel är barnen i många stycken mer befriade från förutfattade meningar och 
cementerade kategoriseringar än vi vuxna – ett faktum fångat i en anekdot återgiven av en av 
deltagarna i fokusgruppsamtalen: 

Vår förskolegård (traditionell svensk förskola i mångkulturellt område) gränsar till en 
annan förskolegård (islamsk förskola). Endast ett Gunnebostängsel skiljer gårdarna åt 
och ibland händer det att barnen från de två förskolorna närmar sig varandra vid 
staketet. Detta gäller särskilt de större barnen som går på femårsavdelningen Svanen. En 
dag hängde och klängde några femåringar från den islamska förskolan på staketet från 
sin sida och påkallade våra femåringars uppmärksamhet. De undrade ”Är ni kristna?” 
Barnen på vår sida förstod inte frågan, var inte bekanta med begreppet och visste inte 
vad de skulle svara. Då förtydligade barnen på andra sidan ”För vi är muslimer! Vad är 
ni?” Då ramlade polletten ner hos våra femåringar ”Aha! Jo, vi är svanar!”  

Till sist är vi som forskare övertygade om att en samverkan mellan forskning och 
professionell praktik är en framkomlig väg för att hitta användbara arbetssätt i förskolan. 
Förskolepersonalen känner sin verksamhet bäst och därför kan inte forskningen ensam och 
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från läktarplats ge lösningsförslag av kokbokstyp. Samtidigt finns risken att förskolans 
personal, som i vilken annan verksamhet, inte är medvetna om sina blinda fläckar eller under- 
alternativt överskattar betydelsen av verksamhetens tysta kunskap. Annorlunda uttryckt krävs 
det utomstående för att få fatt i vad som görs och också ställa kritiska frågor om sådant som 
tas för givet i det vardagliga arbetet. Ett sätt att sammanfatta detta är att säga att denna rapport 
är resultatet av ett samskapande arbetssätt. 
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