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Barns lek är betydelsefull för deras utveckling och hur barn fungerar som sociala människor. I 
leken tar barnen in de erfarenheter som de upplevt och utvecklar dessa i gemenskap med 
andra. Vår kulturella och sociala bakgrund formar oss till den vi är. Mitt intresse för barns lek 
och hur man på olika sätt kan se lek utifrån olika perspektiv ligger som grund för denna 
studie. Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare berättar att de tillvaratar kulturen 
i barns lekar samt hur de sedan arbetar med detta. Genom två intervjuer med förskollärare 
ville jag få fram förskollärarnas egna berättelser om deras kulturarbete på förskolan. 
Resultatet visade att de båda informanterna ansåg leken som mycket viktig, men att det skiljde 
sig en del på hur de tog tillvara på kulturen i barnens lek på deras respektive förskola. Mitt 
resultat är analyserat genom narrativ analys som lägger fokus på de historier som berättas 
under en intervju, att det alltså är informanternas egna personliga berättelser och tolkningar på 
de frågor jag ställde.    
 
 
 
Nyckelord: Kultur inom förskolan, lek, små barn lärande, barns utveckling, narrativ teori 



 

ABSTRACT 
 

Children´s play is incredibly important to their development and how children function as 
social people. The play takes the children into the experience they had already experienced, 
and developing them in community with others. Our cultural and social context shape us into 
who we are. My interest in children´s play and how you can see the play from different 
perspectives is founded for this study.  The purpose of this study was to find out preschool 
teachers stories about how they promote the culture of children´s play and how they work 
with it. Through two interviews with preschool teachers I wanted to get the preschool teachers 
own stories of their cultural work at their preschool. The results showed that the two 
informants considered the play as very important, but there were some differences on how 
they took advantage of the culture of children´s play at their preschool. My results are 
analyzed by the narrative analysis, which focuses on the stories being told during an interview 
and that it is the informants own personal stories and interpretations of the questions I asked.  
 
 
 

Keywords: Culture in preschool, play, the learning of young children, children´s development, 
narrative theory  
 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING ________________________________________________________________  

ABSTRACT _______________________________________________________________________  

1. INLEDNING ____________________________________________________________________ 1 

2. BAKGRUND ___________________________________________________________________ 2 

2.1 Förskolans stadgade värdegrund ________________________________________________ 2 

2.1.1 Barns kulturella och demokratiska fostran _______________________________________________ 3 

2.1.2 Vad menas med interkulturell? ________________________________________________________ 3 

2.2 Förskolans läroplan föreskriver barns lek och lärande _______________________________ 4 

2.2.1 Barns lekfulla lärande _______________________________________________________________ 5 

2.3 Studiens narrativa perspektiv __________________________________________________ 6 

3. STUDIENS SYFTE OCH UNDERSÖKNINGSOMRÅDE __________________________________ 7 

4. METOD _______________________________________________________________________ 8 

4.1 Studiens undersökning kvalitativt inspirerad ______________________________________ 8 

4.2 Undersökningens genomförande ________________________________________________ 8 

4.2.1 Urval av narrativa intervjufrågor _______________________________________________________ 8 

4.2.2 Urval av informanter ________________________________________________________________ 9 

4.2.3 Pilotstudie _______________________________________________________________________ 10 

4.2.4 Materialinsamlingens genomförande __________________________________________________ 10 

4.3 Bearbetning och analys av intervjuerna _________________________________________ 10 

4.4 Forskningsetiska principer ____________________________________________________ 11 

4.4.1 Studiens tillförlitlighet och giltighet ___________________________________________________ 11 

5. RESULTAT ___________________________________________________________________ 13 

5.1 Redovisning av undersökningsmaterialet ________________________________________ 13 

Förskollärarnas berättelser om barnens kulturella tillhörighet __________________________________ 13 

Förskollärarnas arbete med barns kultur och lek som ett lärande ________________________________ 14 

Förskollärarnas berättelser om den reviderade läroplanen _____________________________________ 15 

5.2 Sammanfattande resultat _____________________________________________________ 16 

5.3 Berättelsernas analys ________________________________________________________ 16 

6. DISKUSSION __________________________________________________________________ 18 

6.1 Resultatdiskussion __________________________________________________________ 18 

6.1.1 Förskolans kultur och barnens olika lekar _______________________________________________ 18 

6.1.2 Förskolans kulturella arbete på andra sätt ______________________________________________ 19 

6.2 Metoddiskussion ____________________________________________________________ 19 

6.2.1 Diskussion av frågeställningarna ______________________________________________________ 20 

6.3 Förskoleyrkets kulturella samhällspåverkan ______________________________________ 20 

6.4 Förslag till vidare forskning ___________________________________________________ 20 

REFERENSER___________________________________________________________________ 21 

Bilaga 1 – Missivbrev _______________________________________________________________  

Bilaga 2 - Intervjuguide _____________________________________________________________  

 



 

 1 

1. INLEDNING 
Dagens samhälle, och den svenska förskolan och skolan i synnerhet, ger upphov till otaliga 
möten människor emellan. Där träffar vi på inte bara barn och människor av det andra könet 
utan även de som inte har samma ursprung som dig, ser ut som just du gör och som har en helt 
annan typ av uppväxt och erfarenheter än dig. Studiens fokus är förskolan, därför extra 
intressant att se hur dessa kulturella möten mellan barn, men även mellan pedagog/barn tas 
tillvara på genom till exempel leken och hur detta utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Lunneblad 
(2006) framhåller att det i det mångkulturella samhället är nödvändigt att erkänna olikheter 
och skilda kulturer för att erkänna alla lika värde. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, visar 
även på:   
 

Den växande rörligheten mellan nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 
förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för 
varje människa oavsett bakgrund. (Lpfö 98, s. 4). 

 
Lekens kulturella roll för hur barn tar in kunskap genom lek börjar få allt större plats i de 
svenska förskolorna. Enligt Berntsson (1999) ska förskollärarna medvetet använda leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande. Det står vidare att läsa i Lpfö 98, Läroplan för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) att: ”… barn söker och erövrar kunskap genom 
lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera” (s. 6-7). Leken bidrar och gör det möjligt för lärandet att vara lustfyllt på många 
olika sätt och får barnen att utveckla olika förmågor som även detta citat förevisar:  
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 
att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 
få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
(ibid. s. 6). 

 
Lunneblad (2006) understryker att barn från andra kulturer är en tillgång i förskolan som 
bidrar till att barnen på ett naturligt sätt kan lära sig om, förstå och respektera andra kulturer 
och levnadssätt. Leken ger sig utryck i barns sång, dans och berättelser och Lindqvist (1996) 
menar att grunden för barns skapande finns i leken. I leken berättar barnet en historia, och lek 
och berättelser hör således nära ihop.  
 
Min erfarenhet av barns lek har jag byggt upp i kurser under förskollärarutbildningen och 
speciellt från kursen kulturmöten; barns lek och lärande där vi fick göra en större 
observationsuppgift om barns lek. I detta fall gjorde jag en jämförelse i om det fanns en 
skillnad i det sociala samspelet mellan barnen vid inne- respektive utelek. Resultatet i min 
studie visade att barnen leker mer tillsammans vid utelek medan de allra flesta lekte var för 
sig inomhus.  
 
I denna studie är det viktigt att poängtera att den påverkan barn får genom att interagera med 
andra barn på olika sätt har stor betydelse på inlärningsprocessen (Sträng & Persson, 2003), 
vilket även Williams (2006) pekar på då hon skriver att leken är en viktig och naturlig del av 
barns kultur och framtida värderingar. Studiens övergripande fråga, hur påverkar barnens 
olika mångkulturella erfarenhet leken dem emellan?  
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2. BAKGRUND 
Under denna rubrik beskrivs förskolans värdegrund, barns kulturella och demokratiska fostran 
samt vad som menas med interkulturell. Sedan går innehållet över till vad förskolans läroplan 
föreskriver barns lek och lärande för slutligen ett avsnitt om det narrativa perspektivet.  
 

2.1 Förskolans stadgade värdegrund 
 
Begreppet värdegrund utgör ett av fundamenten i läroplanerna och ska ligga till grund för all 
verksamhet i förskolan och skolan. De värden som lyfts fram är: människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta (Zackari & Modig, 2000). 
 
Värden betecknar något som är eftersträvansvärt (gott) (Orlenius, 2001). Dess betydelse 
kommer från isländskan ”värdi” och är besläktat med ordet ”vörda”. Värden formas av olika 
värderingar, det vill säga, prioriteringar om det önskvärda (ibid.).  
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, säger att värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt 
som ska prägla hela verksamheten i förskolan. Omsorg och hänsyn till andra människor, 
liksom rättvisa och jämställdhet, samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och 
synliggöras i verksamheten. Läroplanen syftar till att barn tillägnar sig etiska värden och 
normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningsätt påverkar barns förståelse 
och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och 
därför är vuxna viktiga som förebilder.  
 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 
verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och 
därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att 
de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. (Lpfö 98, s 4). 

 
Lunneblad (2006) nämner i sin avhandling om bland annat förskolan och mångfalden att 
forskning som har uppmärksammat de normer och värderingar som finns i förskolans praktik 
lyfter ofta fram vikten av att betona det gemensamma som något som är ”inbäddat” i rutiner 
och aktiviteter. Men om man i stället ser till den forskning som är gjord med intresse för 
pedagogers arbete i barngruppen inom förskolan tycks detta vara ett väletablerat 
förhållningssätt hävdar han.  Enligt Markström (2005) är strategin att betona det gemensamma 
något som kan relateras till förskolans socialpedagogiska traditioner. Den socialpedagogiska 
traditionen bygger på en förebyggande och anpassande målsättning för de barn som av olika 
anledningar anses behöva särskilt stöd, vilket också kan ses som en strävan efter integrering 
utifrån majoritetens normer. Grunden i denna strategi är ”rättvisa och likhet”, där enskilda 
barns hemförhållanden inte lyfts fram inför de andra barnen. Alla ska omfattas av samma 
regler, och barnen ska lära sig att alla har samma värde, ingen ska ha fördelar framför andra, 
och det råder tystnad inför barnens olikheter och skilda förutsättningar.  
 
Sedan 1970-talet har den svenska förskolan varit en del av samhällets politiska intentioner och 
en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter. I dagens styrdokument 
beskrivs förskolan som en social och kulturell mötesplats som ska stärka och förbereda barnen 
inför ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle (Lunneblad, 2009). 
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I Lpfö 98 beskrivs förskolans uppdrag: 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 
kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, 
språk och kunskaper – från en generation till en nästa (s. 6). 

 
Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktigheten 
i andras kulturer bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar menar Lunneblad (2006). Genom arbetet i förskolan ska varje barn få 
möjlighet att känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra 
kulturer.  
 

2.1.1 Barns kulturella och demokratiska fostran  
 
Förskolans uppdrag idag innebär att den pedagogiska verksamheten ska bidra till såväl 
individens utveckling och fostran till en demokratisk medborgare som till samhällets 
fortbestånd och utveckling, genom att föra över vårt gemensamma kulturarv (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999).  
 
Begreppet kultur används i bred mening för sådant som ges vidare från en generation till nästa 
utan att vara kodat i generna: kunskaper, beteenden, sätt att göra eller säga saker på, ritualer, 
kulturella institutioner, till exempel fotboll, demokratiskt statsskick eller pengar (Jensen, 
2009). Kultur kommer från latinets cultura och betyder ursprungligen att odla. De ”odlingar” 
som innefattas i begreppet kultur är utöver växtodlingar allt annat som utvecklas och formats 
av människors bruk: byggnader, verktyg, språk, och likaså all kommunikationsteknologi från 
djungeltrummor till mobiltelefoner. Lunneblad (2006) tar i sin forskning om förskolan och 
mångfalden upp att en allmän uppfattning om kulturbegreppets betydelse är att denna kan 
relateras till litteratur, musik, konst etc. i avseende på vad som också kan kallas ”finkultur”. 
Begreppet kultur har också använts för att beskriva och avgränsa de sätt som människor, i 
grupper eller i hela samhällen, lever på och ger mening åt sina liv genom kommunikativa, 
sociala och materiella uttryck.  
 
Enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) är varje kultur och miljö, i form av 
såväl mänskliga värden, normer och kunskaper av fysiska ramar, den struktur av 
begränsningar som varje barn samspelar med. Varje barn med sin personlighet och sina 
erfarenheter interagerar med ting och människor i omvärlden. Kulturen blir på så sätt ett 
”medierande” verktyg i barns relationer till varandra och med barnets uppfattning om sig 
själv. Bruner (1996) påstår att sinnet når sin fulla potential bara genom att delta i kulturen - 
inte bara dess mer formella genom konsten och vetenskapen utan även dess sätt att uppfatta, 
tänka och känna. 
 

2.1.2 Vad menas med interkulturell? 
 
Det finns många olika sätt att förstå interkulturell betydelse, beroende på hur den används. 
Det gemensamma för termen interkulturell är dock att den refererar till en interaktionsprocess 
med ömsesidig kontakt mellan personer med olika kulturella bakgrunder. Med olika kulturella 
bakgrunder hänsyftas vanligen i interkulturella sammanhang till olika etniska kulturer 
(Lahdenperä, 1999). Idag blandar dock många författare ihop orden mångkulturellt och 
interkulturellt när de skriver böcker om multikulturalitet. De gör ingen skillnad på begrepp 
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som mångkulturellt, tvärkulturellt, flerkulturer, interkulturellt, tvåspråkig och globalisering 
utan dessa begrepp används jämbördigt (Lahdenperä, 2008). Men Lahdenperä menar att man 
kan göra en åtskillnad mellan dessa begrepp och särskilt mellan interkulturellt och 
mångkulturellt. Denna skillnad ligger i att interkulturalitet innebär att man genomför en 
handling, process, ett gränsöverskridande eller en interaktion medan mångkulturellt är något 
fast, en position, en situation eller ett mått på ett tillstånd (Lorentz & Bergstedt, 2006).  
 

Om man befinner sig i en mångkulturell miljö behöver det inte betyda att dessa 
olika kulturer/…/möts eller interagerar. /…/ Om t.ex. olika grupper bor i samma 
stadsdel eller arbetar på samma arbetsplats och aldrig kommunicerar med 
varandra kan bostadsområdet eller arbetsplatsen definieras som mångkulturell, 
men inte som en interkulturell miljö. (Lahdenperä, 2008, s. 29)  

 
Interkulturellt är således ett begrepp som beskriver en process som interaktion, men som 
samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten såsom; ömsesidig 
respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. Detta innebär att man kan leva i ett 
mångkulturellt samhälle med demokratiska rättigheter som utgångspunkt genom att man 
exempelvis visar respekt för andra människor och minoriteters behov och kulturer 
(Lahdenperä, 2004). Författaren skriver vidare att för att kunna uppnå detta är det viktigt att 
man som person lär sig att förstå hur stereotyper, fördomar, rasism och andra sociala 
orättvisor påverkar oss när vi kommunicerar och samspelar i sociala relationer. 
 
I kommunikationsteoretiska sammanhang lyfts kvalitéer i kulturmöten fram enligt Lundberg 
(1991) för att de ska betraktas som interkulturella, det vill säga, möten där olika aktörer är 
medvetna om att deras egna kulturer sätter begränsningar för kommunikationen och därmed 
även för en öppen och jämbördig relation. Man är beredd att genom kommunikation och 
interaktion ompröva och vidga den egna kulturella horisonten.  
 
Interkulturellt lärande är en process som innebär att tillägna sig kunskaper och olika redskap 
som gör det möjligt att hantera skillnader i kulturer. Det innebär också ett lärande om, från 

och med andra kulturer. Begreppet syftar till en process, ett gränsöverskridande. Interaktion, 
ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är etiska värden som ofta diskuteras i 
relation till mål för ett interkulturellt arbetssätt. Det interkulturella lärandet är som sagt en 
process som sker i olika stadier mellan lärare och elev och utvecklas ju mer man lär av och 
förstår varandra (Lahdenperä, 2004, Lorentz & Bergstedt, 2006). Interkulturell pedagogik 
menar (Lahdenperä, 2004) har ett kunskapsintresse av att lyfta fram kulturella faktorers 
inverkan på individers utveckling och lärande och bidra med en insikt om hur olika kulturella 
sammanhang påverkar lärare, barn, elever och föräldrar.  
 
Förskolan är en kulturell mötesplats och spelar en central roll för utvecklingen av tolerans och 
solidaritet förklarar Calderon (2006). För många är förskolan det första mötet med svensk 
kultur. Ett interkulturellt arbetssätt innebär att vara medveten om sin roll utifrån sin egen 
etniska bakgrund och att förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i förskolan 
(ibid.). 
 

2.2 Förskolans läroplan föreskriver barns lek och lärande 
 
I Lpfö 98 påvisas att förskolans uppdrag är att utgöra basen för barnets lärande för livet. Det 
står även att leken är en väsentlig del i barnets lärande och progression och ska användas i 
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verksamheten för att stödja barnet i detta. Verksamheten som bedrivs ska inbjuda till lek där 
”det lustfyllda lärandet” entusiasmeras samt att barnet i leken får tillfällen att bearbeta sina 
erfarenheter. Lek och interaktion med andra individer är viktiga i barnets 
kunskapsinhämtning. Barnet ska erbjudas en varierad dag där de har möjlighet att utöva olika 
aktiviteter både inne och ute. Utemiljön ska inspirera barnet till lek både i naturen och på 
förskolegården. Under utveckling och lärande framgår det att förskolan ska gynna leken och 
få barnen intresserade av att inhämta nya kunskaper. I strävansmålen står det att läsa att 
förskolan ska se till att alla barn växer i sin nyfikenhet och får möjlighet att leka och lära. Det 
ska också erbjudas lek i deras språkutveckling samt ge barnen den estetiska kännedom som 
ger dem möjligheter att använda sig av olika uttrycksformer i sin kunskapsinhämtning. 
 
Vilken är då relationen mellan kultur och lek respektive kultur och lärande? Enligt Jensen & 
Harvard (2009) kan kulturen på många sätt influera leken vilket innebär att lek tar sig uttryck 
i olika delar av världen. Det kulturella genomslaget i leken ger en tydlig signal om att barn lär 
sig det kulturspecifika i leken. Att förstå sin kultur och bli en del av den är lärande och man 
kan då ta hjälp av just leken för att det kulturella ska bli meningsfullt.  
 

2.2.1 Barns lekfulla lärande 
 
Genom leken lär sig barnen om sig själva, om andra samt om omvärlden hävdar Lindqvist & 
Löfdahl (2001), Welén (2003), Niss & Söderström (2006). I själva leken lär sig barnet förstå 
vad som händer runt omkring dem. Det är genom att leka tillsammans med andra som deras 
sociala förmåga utvecklas. Barn lär sig hur de ska bete sig mot andra, vad som är rätt och fel 
och de kommer även i kontakt med både sina egna och andras känslor. Forskarna menar också 
att intellektet stimuleras när barnen upptäcker, undersöker och experimenterar. Språket, 
motoriken samt alla sinnen tränas genom leken och allt som vi vill lära barnen kan ske genom 
leken anser författarna. 
 
En allmän fördom angående lek och lärande menar Jonstoij (2000) är att de är motsatser till 
varandra. Även om man numera har kunskap om vad leken gör för lärandet finns det ändå 
fördomar om att det inte finns något lustfyllt i lärandet som då blir motsats till att det är roligt 
att leka. Pedagogers förhållningssätt till leken är väsentlig för hur leken kommer att uttryckas 
i förskolan. Jonstoij anser det viktigt att man resonerar om vad man har för definition på lek. 
Leken är med i det mesta som barnen tar sig för. Ett perspektiv på lärandet är det lekfulla.  
 
Leken utspelas på ett omfångsrikt psykiskt fält: emotionellt, intellektuellt och socialt. Genom 
att leken lockar barnet med oemotståndlig kraft, flätas de psykiska processerna samman till ett 
finmaskigt nät menar Hangård Rasmussen (1979). Lekens mål är leken själv. Leken är 
förskolebarnets dominerande verksamhet. I den dominerande verksamheten finns redan 
antydan till nya verksamhetsformer. I leken finns inlärningen. Förskolebarnet lär medan det 
leker påstår författaren. Han säger vidare att den dominerande verksamheten utvecklar och 
omstrukturerar de psykiska processerna. Under leken uppstår fantasin, som i sin tur utgör en 
förutsättning för skolålderns abstrakta tänkande längre fram. Det handlar om att kunna 
föreställa sig ting och händelser som inte är närvarande i rummet. Den dominerande 
verksamheten formar och utvecklar barnets personlighet. I och med att barnet tillägnar sig 
handlingar i det sociala livet, utvecklar det motsvarande känslor och sociala karaktäristika 
som är förbundna med dessa handlingar.   
 
Lillemyr (2002) betonar främst de upplevelser leken skapar, men också lekens inbyggda 
motivation är en viktig faktor. I leken har barnen kontroll och genom att den är ”på låtsas” gör 
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det inte heller så mycket om man misslyckas vilket också främjar lärande. Leken ställer 
dessutom stora krav på att kunna kommunicera på flera nivåer samtidigt. Slutsatsen blir då 
enligt författaren att leken är ett kraftfullt, men underskattat, verktyg för lärande. 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) betraktas vanligtvis som förskolans grundare, eftersom han 
utvecklade en pedagogik för förskolebarn redan i början av 1800-talet. Han erkände lekens 
betydelse som en viktig pedagogisk faktor i förskoleåldrarna och markerade på så sätt ett 
alternativ till skolans då hårt disciplinerade pedagogik. Tre begrepp; lek, arbete och lärande, 
fick en central roll i förskolepedagogiken. I Fröbels pedagogiska perspektiv blev barnets 
”impuls att handla” viktig och betydelsen av att barnet handlade med hela sin kropp lyftes 
fram genom sång och musik, dans och annat skapande. Man skulle med andra ord ta tillvara 
barnets naturliga behov av att vara aktivt (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 
 

2.3 Studiens narrativa perspektiv  
 
I berättandet skapas och omskapas identitet, relationer och sociala strukturer. Berättandet kan 
på det sättet hjälpa oss förstå den sociala verkligheten (Johansson, 2005). Den narrativa teorin 
är ett lämpligt sätt att utforska och förstå deltagares berättelser om sin personliga historia och 
nuvarande erfarenhet om det personen själv väljer att berätta. Narrativ teori ger berättelser en 
menings- och identitetsskapande funktion, att berätta om en händelse framställer personen i 
olika belysning.   
 
Narrativ teori är teorier om berättande där berättande betraktas som mer än bara skilda 
händelser i det förflutna. Berättelser är att betrakta som kunskap medan berättandet i sig ses 
som en aktiv handling (Georgii-Hemming, 2005). Drag som utmärker berättelser är att de 
alltid sker i samspel med en publik, att de ofta har en moralisk betydelse och att de inte sällan 
strävar efter att förmedla en poäng. Berättelser skildrar alltid ett speciellt perspektiv och de 
har också alltid ett syfte. Man kan se det som att berättelser alltid ingår i ett system av 
representation, mening, social praktik, specifik historisk period samt ett kulturellt och ett 
socialt sammanhang (Johansson, 2005). 
 
Men alla våra berättelser, enligt Bruner (1996) är dynamiska, aldrig stillastående och aldrig 
samma. Något som är centralt för den narrativa teorin är tolkningar, det handlar om att tolka 
en annan persons tolkning av sig och sin omvärld. Berättelser ger många tolkningsmöjligheter 
med särskilt fokus på tidsstruktur - händelseföljd, meningsstruktur – dimension på tanken, och 
social struktur – en person berättar något för en annan (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Inom förskolan kan kommunikationen handla om föräldrars egna personliga berättelse om sitt 
barns liv, från första början till den aktuella dagen (Trost, 2010). Berättelser berättas på olika 
sätt i olika samhällen och i olika sammanhang inom varje enskilt samhälle (Karlsson, 2006). 
Själva intervjusituationen utgör det sociala sammanhang inom vilket berättande och därmed 
berättelser tar form. Syftet med att låta människor berätta är att ”komma åt” deras sätt att 
genom berättelser skapa mening av erfarenheter och händelser i deras liv (ibid.). 
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3. STUDIENS SYFTE OCH UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 
 
Syfte 
  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare berättar att de tillvaratar kulturen i barns 
lek och hur de arbetar med detta inom verksamheten.  
 
Frågeställningar 
 

� Hur tas kulturen tillvara på i barns olika lekar? 
� På vilket/vilka sätt arbetas det med detta i den dagliga verksamheten? 

 

 



 

 8 

4. METOD 
Under denna rubrik beskrivs studiens kvalitativt inspirerade undersökning, undersökningens 
genomförande och sedan förklaras även bearbetningen och analysen av intervjuerna för till 
sist vad de forskningsetiska principerna tar upp som krav vid en studie som denna. 
 
4.1 Studiens undersökning kvalitativt inspirerad  
 
Narrativt inriktad undersökning 

Jag valde att använda mig av narrativ förståelse eller analys av berättelser, och narrativ metod 
består av inte en, utan flera metoder. Gemensamt är att de utgör ett sätt att tolka texter i 
berättelseform (Riessman, 2008). Begreppet narrativ definieras olika av olika forskare. Ofta 
används begreppet synonymt med berättelse. Narrativa studier kan ta sig i uttryck i flera olika 
former, som bland annat självbiografi; en människas egen berättelse om sitt eget liv, 
livsberättelse; en människa berättar om sitt eget liv för en annan person, oftast muntligt med 
hjälp av intervjufrågor. Det handlar om någon eller några händelser i personens liv (Carlström 
& Carlström Hagman 2006). 
 
I denna studies narrativa undersökning är själva berättelsen föremål för 
undersökningsmaterialet. Även berättelsens form, hur den berättas, tas i beaktande (Riessman, 
2008). Både Mishler (1986) och Riessman (2008) motiverar användandet av narrativ metod 
med att berättelser är naturligt för människan.  
 
Det finns många olika metoder för att samla in data, men de kvantitativa metoderna var inte 
passande för studiens syfte då detta är en kvalitativt inriktad studie. Kvantitativa data innebär 
att ett stort antal fakta samlas in för att sedan analyseras i syfte att finna och generalisera 
mönster som antas gälla för i princip alla människor. Då jag ville ta reda på hur förskollärare 
tog tillvara på kulturen i barns lek, valde jag som sagt det kvalitativa synsättet, där det enligt 
Backman (2008) i stället fokuseras på individen och hur denna upplever, tolkar och 
strukturerar sin omgivande verklighet i relation till tidigare erfarenheter.  
 

4.2 Undersökningens genomförande 
I detta avsnitt kommer jag förklara mitt urval av narrativa intervjufrågor, urval av 
informanter, lite kort om pilotstudien samt om materialinsamlingens genomförande.  

 
4.2.1 Urval av narrativa intervjufrågor 
 
I en narrativ intervju kan intervjuaren fråga direkt efter berättelser, och kan kanske 
tillsammans med intervjupersonen försöka strukturera de olika händelserna i 
sammanhängande historier menar Kvale & Brinkmann (2009). Kvale et al. (2009) refererar 
till Mishler (1986) när han i sin studie av berättelser i intervjuforskning, Research 

Interviewing: Context and Narrative, visade hur tonvikten i intervjuer, uppfattade som 
berättelser, ligger på intervjuns sociala, temporala och betydelsemässiga strukturer. I 
vardagliga samtal visar svaren på frågor ofta upp narrativa drag, och det blir för Mishler ett 
bevis för att berättelser är en av de naturliga kognitiva och språkliga former genom vilka 
individer försöker organisera och utrycka mening och kunskap. 
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I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare 
och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2009). Själva produktionen av data i den kvalitativa 
intervjun går utöver det mekaniska följandet av regler och bygger på intervjuarens färdigheter 
och personliga omdöme när det gäller ställandet av frågor. Kunskap om ämnet för intervjun 
krävs särskilt för konsten att ställa följdfrågor, att följa upp intervjupersonens svar. Kvaliteten 
på de data som produceras i en kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens 
färdigheter och ämneskunskaper (ibid.). 
 
I intervjuguiden utgick jag från mitt syfte och frågeställningar när den utformades. 
Intervjufrågorna ska vara lätta att förstå hävdar Stukát (2005) och inte på något sätt ledande 
utan öppna så att svaren blir så breda så möjligt och utan påverkan av intervjuaren. Jag 
började med några allmänna bakgrundfrågor och sedan över till frågor om lek och lärande och 
slutligen frågor om förskolans verksamhet, hur de t.ex. tillvaratar kulturen i barns lek.  
 
Att formulera frågor som uppmuntrar människor att berätta om sina liv och erfarenheter 
kräver noggrann reflektion påpekar Johansson (2005). I det narrativa förhållningssättet ställs 
frågor som många gånger börjar med; ”berätta om…”, ”hur ser du på…”, ”vad betyder det för 
dig…” osv. som kan vara en ingång i berättandet. Det gäller att koppla samman den situerade 
livsberättelsen med den sociala värld som berättaren delar med andra (ibid.). Hjerm & 
Lindgren (2010) menar dock att om en eller ett par frågor i en intervju visar sig fungera dåligt, 
då de till exempel missförstås av informanterna, står och faller inte hela undersökningen pga. 
detta utan huvudsaken att de resterande frågorna fungerar bra.   
 
Intervjufrågorna var halvstrukturerade och jag använde mig av en intervjuguide (se bilaga 2). 
Stukát (2005) menar att denna metod är anpassningsbar och följsam. I och med att ställa ett 
antal frågor som täckte in mitt ämnesområde skapades sedan följdfrågor allteftersom intervjun 
pågick. Ju spontanare intervjuproceduren är, desto större blir chansen att informantens 
berättande svar blir mer spontana, livliga och oväntade (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

4.2.2 Urval av informanter 
 
Urvalskriterierna för mina intervjupersoner var att de skulle ha en förskollärarutbildning och 
anställd vid en förskola. Jag valde att intervjua två personer på två olika förskolor i en större 
ort i Mellansverige. Inga speciella krav, vad gällde åldern på barnen de arbetade med ställdes, 
utan bara att de var förskollärare. Mina informanter kontaktades per telefon, efter jag fått 
godkännande från rektor för deras respektive förskola, om de kunde tänka sig att ställa upp på 
en intervju. Sedan åkte jag personligen och lämnade ett missivbrev (se bilaga 1) och då 
bestämdes även tid och dag för när intervjuerna skulle äga rum. 
 
Nedan presenteras informanterna med fingerade namn.                                                      
 
Förskollärare Ida.  
Kvinna i 40-års ålder som är verksam förskollärare sedan 17 år. Har arbetat med barn från ett 
till fem år.  
 
Förskollärare Lisa. 
Kvinna i 50-års ålder som är verksam förskollärare sedan 32 år. Har arbetat med barn från ett 
till fem år.  
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4.2.3 Pilotstudie 
 
Då jag aldrig tidigare gjort en sådan intervjustudie, var det en självklarhet för mig att först 
genomföra en pilotstudie. Stukát (2005) menar att en pilotstudie har en viktig betydelse för de 
kommande intervjuerna. Jag intervjuade en tidigarelärare som numera arbetar på en 
småbarnsavdelning. Det som var angeläget för mig var att jag ville få en uppfattning av 
kvalitén på frågorna och se om någon fråga skulle göras om eller tas bort, samt bli medveten 
om min intervjuteknik. Pilotstudien gör att man får en uppfattning av hur lång tid intervjun 
kommer att pågå, detta för att informanten ska kunna planera in intervjun (ibid.). Effekten av 
pilotstudien blev att vissa frågor behövde förtydligas samt att informanterna inte skulle få 
frågorna ställda så snabbt efter varandra, då jag kände mig stressad.  
 

4.2.4 Materialinsamlingens genomförande  
 

Stukát (2005) beskriver att miljön ska vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg av 
informanten. Jag kontaktade de jag tänkt intervjua i god tid och lät dem själva välja en dag, tid 
och plats som passade dem bäst. Båda valde att genomföra intervjuerna på deras respektive 
förskola i ett avskilt rum. Tiderna för hur lång tid var och en av intervjuerna tog skiljde sig 
mellan de båda. 
 
Under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide jag tidigare nämnt samt 
ljudinspelning, vilket det även informerades om i missivbrevet (se bilaga 1) som lämnades ut. 
Genom att använda mig av ljudinspelning hoppades jag på väl utvecklade och noggranna svar 
av förskollärarna jag intervjuade. Det kan underlätta att använda sig av ljudinspelning då det 
är lätt att gå tillbaka till intervjun och lyssna till vilka tonfall samt vilka ord som användes 
flera gånger. Som intervjuare slipper man då sitta och anteckna under samtalet och känner sig 
på så sätt mer delaktig och koncentrerad på vad som sägs (Trost, 2010). Jag hade dock med 
mig penna och papper utifall det var något jag ville skriva ner.    
 

4.3 Bearbetning och analys av intervjuerna 
 
Den narrativa teorin är ett bra sätt att tolka och analysera inspelade upplevelser individuellt 
hävdar Hairston & Strickland (2011). Varje utskriven livshistorisk intervju eller livsberättelse 
är en redigerad text som tolkar och förmedlar tal – tal som har uttryckts med specifika 
avsikter i en specifik situation. Hur detta tal är presenterat i sin slutgiltiga form är resultatet av 
många olika överväganden och ändringar av både innehåll och form. Johansson (2005) 
poängterar att det inte existerar några absoluta regler för hur man ska hantera en utskrift: man 
exkluderar ord och meningar, kombinerar fraser som sagts vid olika tillfällen och förändrar 
språket bland annat.  Det är viktigt att påpeka att berättelserna inte är intervjupersonens rakt 
av, utan snarare forskarens berättelser om intervjupersonernas berättelser (Fejes & Thornberg, 
2009). Det finns inte bara ett sätt att analysera berättelser då vissa forskare analyserar varje 
enskild berättelse för sig medan vissa väljer att leta efter gemensamma drag i de olika 
berättelserna och sammanställer sedan resultatet i teman (ibid.). Det senare bestämde jag mig 
för att göra med mitt resultat och fann tre framträdande teman som jag presenterar i resultatet 
där mina frågeställningar tydligt framkommer.  
 
En transkription ska inte inkludera för mycket information, då den kan bli svår att läsa om den 
är för detaljerad (Johansson, 2005). Selektivitet är inte dumt att använda sig av menar 
författaren och ger råd till dem som analyserar berättelser att börja med en grovtranskription 
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som omfattar en hel intervju. Denna grovtranskription är ordagrann och innefattar också vissa 
av samtalets tydliga kännetecken som gråt, skratt och långa pauser. Efter det går man tillbaka 
till texten och väljer ut vissa delar av den som transkriberas mer noggrant.  
 
Jag lyssnade igenom mina intervjuer och efter det skrev jag ner hela materialet och gick 
återigen igenom det. Som jag tog upp ovan så gav Johansson (2005) rådet om att först skriva 
ner allt som sades för att sedan mer selektivt välja ut de mer viktiga delarna. Därefter 
tematiserade jag de utskrivna berättelserna, vilket betyder att jag hittade gemensamma drag i 
de båda informanternas berättelser och att de på så vis gick att kategorisera in resultatet och ta 
med det som var betydelsefullt. 

 
4.4 Forskningsetiska principer 
 
Jag har i denna studie utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där fyra etiska huvudprinciper anges: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2004).  
 
Informationskravet handlar om att deltagarna i en studie ska informeras om vad det för dem 
innebär att delta i studien, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har möjlighet att 
avbryta sitt medverkande (ibid.). Vid vår första träff lämnade jag ut ett missivbrev där 
intervjupersonerna fick information om studiens syfte och vad ett eventuellt deltagande i 
studien skulle innebära för dem. Samma information gavs sedan innan varje intervju inleddes.  
 
Samtyckeskravet innebär att undersökarna ska inhämta samtycke för deltagande i studien 
innan studien inleds och att deltagarna ska ha möjlighet att när som helst avbryta sin 
medverkan utan att utsättas för någon form av påtryckningar från den/de som undersöker. Om 
deltagarna är under femton år och undersökningen är av känslig karaktär bör samtycke 
inhämtas av vårdnadshavare (ibid.). Innan undersökningen inleddes inhämtades, i samband  
med att deltagarna gavs information enligt informationskravet, samtycke från 
intervjupersonerna. Då ingen av mina intervjupersoner var under femton år behövde samtycke 
från deras föräldrar inte inhämtas.  
 
Konfidentialitetskravet behandlar deltagarnas anonymitet. Alla uppgifter om deltagarna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Inga uppgifter som skulle 
kunna röja deltagarnas identitet får lämnas ut till obehöriga (ibid.). Redan vid transkriberingen 
av intervjuerna togs alla namn på personer och platser bort. I den färdiga uppsatsen har dessa 
ersatts med fingerade namn.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien inte får användas för annat än 
vetenskapliga syften och att de inte heller får användas för beslut eller åtgärder som direkt 
påverkar den enskilde (ibid.). Jag har inte och kommer inte att lämna vidare någon 
information som jag har fått ta del av till någon annan än min handledare. 
 

4.4.1 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
 
En bedömning av en studies validitet utförs genom att bedöma huruvida studien undersöker 
det problem som syftet med den avser att göra (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt min 
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bedömning präglas ställda frågor under intervjuerna och analysarbetet av det grundläggande 
syftet i studien, varpå validiteten i studien bör anses vara god.  
 
Genom att synliggöra berättelserna, citat från informanterna samt tydlighet i resultatet visar 
detta på studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Utskrifterna av berättelserna är tolkningar av 
informanternas svar och berättelserna anses även relevanta till studiens syfte.   
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5. RESULTAT 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa resultatet utifrån olika teman, för som Fejes & 
Thornberg (2009) framhåller så är teman gemensamma drag i de olika berättelserna och att 
man sammanställer resultatet efter dessa. När det är relevant för resultatet återges 
informanternas ord och fraser inom citattecken.   
 

5.1 Redovisning av undersökningsmaterialet   
I detta avsnitt redovisas mina informanters berättelser på de frågor jag ställde. De 
framträdande teman resultatet är sammanställt med är: förskollärarnas berättelser om barnens 
kulturella tillhörighet, sedan förskollärarnas arbete med barns kultur och lek som ett lärande 
för avslutningsvis ett avsnitt om förskollärarnas berättelser om den reviderade läroplanen.  
 

Förskollärarnas berättelser om barnens kulturella tillhörighet 
 

I sin berättelse ansåg Ida att barns bakgrund och härkomst är något som inte påverkar leken 
alls egentligen. Det enda hon kunde se var att om ett barn inte behärskade språket härmade de 
figurer och var till exempel Batman eller en kanin eller någonting annat. ”På så sätt är du 

ändå med i leken och är någonting”, säger hon. På vilket sätt barnen kan ta till sig andra barns 
kultur i leken är svårt tycker Ida. Hon menar att många gånger pratar hon och hennes kollegier 
med föräldrarna till barnet och hör om de brukar leka några speciella lekar tillsammans med 
barnet som det kan vara bra för dem på förskolan att veta. Det är viktigt att bygga upp en god 
relation med föräldrarna och visa dem att de också är välkomna till förskolan samt ställa 
frågor och visa sig intresserade av dem och deras kultur. Därför har de på förskolan satt upp 
skyltar i hallen som hälsar välkommen på de språk barnen talar och även flaggor för 
respektive land. Hur man får med kulturen i lärandet kan göras på det sätt att man väva in det 
i allt barnen gör menar Ida och att barnen själva (om de vill) får berätta om sitt födelseland, 
kultur eller vad de må vara. På frågor från de andra barnen varför inte han eller hon äter en 
viss sorts mat är det bara som pedagog att svara helt ärligt på varför vissa inte äter en del 
saker. Barn är ju roliga på det viset menar Ida, att de oftast nöjer sig med att få ett svar och 
inte fortsätter att fråga vidare och varför. Sedan erkänner hon också att de inom hennes 
förskola är dåliga på att tillvarata kulturen i barns lekar, då det oftast är föräldrarna som är 
födda i ett annat land medan barnet är född här och därmed svenskt.  
 
”Men nu när vi har fått ett barn som är född i ett annat land och inte har det svenska språket 
än kommer vi att bli ”tvingade” till att arbeta på ett annat sätt än tidigare”, berättar Ida.   
 
Lisa anser att barnens bakgrund och härkomst mycket väl kan påverka leken då man som 
pedagog inte alltid vet vad barnet har varit med om tidigare. ”En del av barnen har varit med 

om och sett olika hemskheter, andra inte, och det är viktigt att tänka på”, menar hon. Vissa av 
våra flyktingbarn eller invandrarbarn, berättar Lisa, kommer från storstäder medan andra 
kommer från landsbygden. I just själva leken har hon märkt vissa skillnader som kan visa sig 
genom att en del barn väldigt ofta leker att de stryker kläder, gör en massa mat på 
låtsasspisen, går runt och serverar de andra barnen och oss vuxna och det är för att de är vana 
hemifrån att få hjälpa till och vara en del av de dagliga sysslorna väldigt tidigt. På förskolan 
spelas det ofta fotboll ute och det är något alla barn kan göra oavsett vart de kommer ifrån. 
Lisa nämner också att de haft vissa barn på förskolan som varit rädda för skogen, så det är 
också något vi måste tänka till en extra gång på när vi planerar in någon aktivitet eller lek i 
skogen.  
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”De barnen ser skogen som något främmande som de inte vet vad det är och en del av dem 

har till exempel aldrig sett skog förut”, säger hon. 
 
Lisa berättar att de flesta barn leker ungefär på samma sätt och kan på så sätt ta till sig andra 
barns kultur i leken. Det är inte alltid barn behöver språket, för de kan hitta till varandra ändå 
genom och i leken. Barn gör sig förstådda genom att peka och låta när de till exempel spelar 
fotboll, leker med dockor eller vad det nu kan vara, berättar Lisa. ”Ute i vår hall har vi en 

världskarta och placerat ut flaggor på de länder vi har barn ifrån och sedan har vi också satt 

barnens kort på det landet”, säger hon. Utöver det har vi siffror på alla språk vi har barn ifrån 
så att ett barn från Sverige kan räkna på Burmas språk innan vi säger varsågoda vid maten till 
exempel, lika gärna som ett barn från Burma kan få räkna på svenska. ”Barnen tycker oftast 

detta är väldigt roligt”, påstår Lisa. Sedan är vi väldigt måna om att invandrarbarnen ska ha 
kvar sitt språk och vill att föräldrarna pratar sitt språk hemma med dem, menar hon. 
 
Att visa att vi är intresserade av föräldrarna och deras hemkultur är viktigt enligt Lisa. Någon 
gång har vi faktiskt bjudit in föräldrarna till förskolan där de fått laga sin egen mat och sedan 
bjudit oss andra på. ”Det har varit väldigt uppskattat kan jag lova”, berättar Lisa. Hon nämner 
också att hon brukar gå utanför det man inte alltid gör och har faktiskt bjudit hem någon 
förälder till sig själv ibland. En del gånger passar det att göra så, menar hon, och ibland inte. 
Lisa försöker hitta olika vägar att möta människor och det funkar inte för alla och så är det 
bara erkänner hon. Värdegrunden är bland det viktigaste vi har, hur man ser på andra 
människor och att alla har lika värde säger Lisa. ”Att vara nyfiken inför allt och våga fråga är 

a och o”, berättar Lisa. 
 

Förskollärarnas arbete med barns kultur och lek som ett lärande 
 
Ida anser att leken har en väldigt viktig betydelse och hon och hennes kollegier leker in det 
språkliga som barnen ska lära sig samt matematiken. Allt görs på ett lekfullt sätt så att barnen 
får skapa en nyfikenhet och medvetenhet inför det som väntar i skolan. Den dagligen leken 
visar hur man fungerar socialt och är det något ett barn behöver bearbeta kan det framkomma 
i leken menar hon. Ida berättar också att hon som pedagog ibland går in och hjälper till att 
starta upp en lek, går sedan åt sidan och studerar om barnen själva kan hålla leken igång. Om 
hon ser något intressant i en lek, kan hon efteråt låta barnen själva, på sitt vis, skriva en 
berättelse om det de just lekt eller kanske rita ner det om det är lättare. ”Där får man in den 

språkliga medvetenheten vi arbetar mycket med just nu på förskolan”, menar hon. Att låta 
barnen på något sätt få ”återberätta” leken samt få dem att reflektera kring något de gjort 
läggs det stor vikt vid. 
 
Även Lisa berättar att leken är väldigt viktigt, speciellt leken där barnen själva får bestämma 
vad de vill göra. Ibland står hon vid sidan av och observerar vad barnen hittar på för lek, om 
de leker tillsammans eller bredvid varandra, kompromissar de, går allt av sig själv eller blir 
det bara konflikter, vilka barn leker inte, är några av sakerna hon tittar extra mycket på 
nämner hon. Det är viktigt att verkligen kunna leka tillsammans och ha det här samspelet 
sinsemellan. Något Lisa också lägger ner mycket tid till är hur hon och hennes kollegier kan 
få in matematiken i leken och på så vis lära barnen på ett roligt sätt. Det är viktigt att inte 
stycka sönder det menar hon utan att det går att väva ihop både leken och lärande till något 
spännande. ”Barn är ju fantastiska på att vilja lära och då gäller det ju att ge dem rätt 

förutsättningar”, berättar Lisa. Att finnas där för dem och visa på vad de kan göra och vad 
man lär av detta. Om jag och de andra vuxna är med barnen i deras lek och sätter ord på saker 
lär de sig otroligt mycket hävdar Lisa. För de barn som inte har språket är detta extra viktigt 
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och även för dem som saknar vissa ord. ”Leken är så betydelsefull och att poängtera just vad 

barnen gör i leken är lika betydelsefullt”, menar hon.   

 
Förskollärarnas berättelser om den reviderade läroplanen 
 

I läroplanen står det uttryckt att vi ska arbeta med barnens hemkulturer, börjar Ida, och att vi 
ska kunna påvisa på förskolan att vi faktiskt arbetar med detta. ”Vissa saker står vi i 

startgroparna med, men vi har ändå kommit en bit på vägen med våra välkommenskyltar och 

flaggor”, berättar hon. Ett flaggmemory har vi också arbetat fram och när vi sitter och spelar 
med barnen kan vi säga ”där kommer du ifrån”, peka och verkligen prata med barnen, det gör 
vi mycket påpekar hon. Om det som står om just lek och kultur i läroplanen anser hon att de 
går stick i stäv i varandra och det är klart vi har stora krav på oss, säger Ida, men vi försöker 
verkligen väva in allt i vardagen. Allt vi gör väver vi in i läroplanen och visar även för 
föräldrarna vad vi gör med barnen och att styrdokumenten finns med i bakgrunden hela tiden i 
allt som görs. Hon berättar även att det senaste som kommit nu i styrdokumenten är att ta reda 
på om barnen verkligen lärt sig något, ställa frågor och låta dem reflektera kring en aktivitet 
eller händelse. ”På så sätt vet vi att de tagit in och förstått vad vi eller de har gjort”, berättar 
Ida.  
 
Förändringarna och utvecklingen i läroplanen har bara varit positiva enligt Ida. Hon menar att 
dessa förändringar har lyft vår yrkesroll, att vi inte längre ses som professionella barnpassare, 
utan att vi är här för lärandet. Att vi lär ut är det viktigaste menar Ida. Vi lär ur social träning 
och ger barnen de grunder som behövs inför skolan samt nyfikenhet på det som komma skall, 
i allt egentligen. ”Detta lyft har stärkt oss och vi stärker även vår självkänsla samtidigt som 

det är roligare att gå till jobbet”, berättar Ida. Sedan finns det såklart gränser med allting 
menar hon, att det är viktigt att lägga ribban själv så man orkar med för det går inte att ta in 
allt på en och samma gång. Slutligen berättar hon är det krävs att man måste tänka till, 
”spänna bågen”, och det är bra anser Ida. Man får heller inte vara rädd för förändringar utan 
vara öppen för det okända och våga tänka i nya banor. 
 
Det ställs stora krav på oss nu och det känns som att det blir fler och fler berättar Lisa. 
Samtidigt menar hon att kraven över sig har de ju haft förut också, bara det är nu är allt mer 
på papper och nedskrivet i olika dokument. Som förskollärare har vi krav på oss att vara 
lyhörda och att barnen ska vara i en lärorik miljö, fortsätter Lisa, men vi ska även vara 
diplomatiska och se varje barn individuellt. ”Förskolan ska ju vara anpassad för alla barn 

och de ska vistas i en miljö där de kan utvecklas och känna sig trygga”, berättar Lisa.  
 
I sin berättelse anser Lisa att de på förskolan redan gjort och arbetat mycket med vissa av 
förändringarna som kommit i den nya läroplanen. 
 
 ”Fast nu betyder det att vi sätter ord på det vi gör på förskolan och även reflekterar över det 

och barns lärande på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare”, berättar Lisa.   
 
Förut, lika som nu, planerar vi en massa, men nu måste vi tänka efter mera. Vi får ställa oss 
frågor som; vad leder vår planering till? har det lett till något lärande? ”I och med 

utvecklingen och förändringarna i läroplanen tvingas vi på förskolan till att diskutera mera 

med varandra och vara öppna för nya saker, det är en bra utveckling för oss alla”, avslutar 
Lisa. 
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5.2 Sammanfattande resultat  
 
Undersökningsmaterialets berättelser sammanfattas till temana; förskollärarnas berättelser om 
barns kulturella tillhörighet, förskollärarnas arbete med barns kultur och lek som ett lärande 
samt förskollärarnas berättelser om den reviderade läroplanen. Båda informanterna anser att 
leken är bland de viktigaste i ett barns liv och att de på olika sätt försöker uppmuntra och visa 
intresse för barns lek. Förskollärarna anser också att lek och lärande hör nära ihop och att det 
ena inte utesluter det andra. Berättelserna om kulturen i barns lekar och hur de arbetar med 
detta skiljde sig svaren en aning då en av informanterna berättade att de varit väldigt dåliga på 
det på förskolan och att de inte arbetade med detta alls medan informant nummer två sade att 
då de har barn från så många olika länder tar de och plockar lite här och där och på så sätt får 
in nya saker och lekar från många olika kulturer. Informanten menar att det inte finns några 
gränser och att de även frågar föräldrarna vad deras barn brukar och gillar att leka med. 
Slutligen så berättade de båda informanterna att förändringarna i den nya läroplanen har lett 
till att de på olika sätt stärkt sig själva i sin yrkesroll samt samarbetet med kollegorna på 
förskolan har stärkts.  Visst finns det stora krav som hänger över dem, men det andra, med att 
de numera är erkända att vara på förskolan för lärandet väger över betydligt mera är mitt 
intryck. Informanterna anser att revideringen är ett lyft och en bra utveckling för alla 
inblandade.    
 

5.3 Berättelsernas analys 
 
Människors berättelser om sina liv eller om olika aspekter av det de varit med om utgör 
utgångspunkten för livsberättelseansatsen (Pérez Prieto, 2006). Informanterna i denna studie 
har sammanflätat sina personliga upplevelser, vad de varit med om och använder tillgängliga 
kulturella verktyg för att förmedla erfarenheter. När någon berättar om sig själv och sina 
erfarenheter refereras det också till liknande omständigheter i vilket berättandet sker dvs. vad 
vill vi med våra berättelser, vart är vi på väg osv. Med berättelser riktas en karta över det 
sociala landskap i vilket vi har rört oss och i vilket vi rör oss (ibid.). En ”karta” utifrån vårt 
specifika berättarperspektiv, med oss själva i centrum uppvisande vår egen version av vad vi 
varit med om. En identitetskonstruerande version med vilken vi talar om vilka vi är och hur vi 
vill bli betraktad, där vi argumenterar och ger förklaringar för vårt agerande, markerar våra 
positioner och förhåller oss till andra (ibid.).   
 
Människor har genom alla tider berättat historier: om sig själva, om sina liv och om andras 
liv. Människor är ständigt inbegripna i att skapa mening kring sitt eget liv genom att berätta 
om det, även till vardags (Fejes & Thornberg, 2009). Genom att berätta om sina erfarenheter 
återger informanterna inte bara det de minns utan skapar även bilder av sig själva. Dessa 
bilder, enligt Fejes & Thornberg (2009), säger något till andra vilka vi är, men också oss 
själva. I denna studie erbjuds informanterna att berätta om sin erfarenhet och det ger dem 
mening på det sätt att deras identitet stärks genom berättande som speglar över till deras 
professionella identitet. Berättelserna ger också ett pedagogiskt sammanhang och ökad insikt 
och förståelse till deras syn på sitt yrkesutövande med barnen. Det ger informanterna 
möjlighet att tänka efter och reflektera kring sitt pedagogiska arbete och även visa på sina 
kunskaper och färdigheter. Att erbjudas berätta för någon som är intresserad av speciellt deras 
kunnande bekräftar dem och de blir någon i yrkesutövandet. Lika som Pérez Prieto (2006) 
framhäver så är forskarens uppgift att ge informanterna möjlighet att stärka sin identitet i 
berättelserna. Att försöka förstå och lyfta fram det viktiga ur berättelserna. Berättelser ger en 
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möjlighet att låta informanterna själva definiera de sammanhang de ingår i samt förstärka sin 
förskolläraridentitet (Fejes & Thornberg, 2009).  
  



 

 18 

6. DISKUSSION 
I den här studien har jag avsett att undersöka hur förskollärare berättar att de tillvaratar 
kulturen i barns lek och hur de arbetar med detta inom verksamheten. För att få svar på detta 
intervjuade jag två förskollärare och fann vissa skillnader i deras sätt att ta tillvara på och 
arbeta med kulturen i barns lekar. Förskolläraren med minst erfarenhet av att arbeta med barn 
från andra kulturer berättade att det kulturella arbetet på förskolan hon arbetar på nästan är 
obefintligt medan förskollärare nummer två berättade att de arbetar mycket med kulturen på 
olika sätt inom hennes förskola.   
 

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån förskolans kultur och barnens olika lekar samt 
förskolans kulturella arbete på andra sätt. 

 
6.1.1 Förskolans kultur och barnens olika lekar 
 
Båda informanterna berättade om hur viktig leken är och att de försöker erbjuda en sådan 
lustfylld och lärorik miljö som möjligt på förskolan. Kulturen finns i mycket och i just leken 
avspeglar sig kulturen på olika sätt enligt informanterna. Jag fann att det spelar en viss roll hur 
en förskola arbetar med barn från andra kulturer beroende på många barn med utländsk 
bakgrund det är som går på förskolan. En förskola med rätt få länder representerade kanske 
inte tar sig lika mycket tid och energi till att ta tillvara på kulturen hos barnen. Detta gäller 
givetvis inte för alla, men jag vågar mig ändå på att säga att det generellt ser ut så här på 
förskolor med få utländska barn. Ju mer mångkulturell en förskola är desto mer krävs det av 
dig som pedagog anser jag. Det hördes av informanten som hade mer erfarenhet att hon visste 
vad hon pratade om för det är i denna miljö hon arbetar dagligen och har därmed mer 
erfarenhet än någon med nästan bara svenska barn.  
 
Båda informanterna berättade att i leken är barnen jämställda med eller utan språk. Där kan 
alla vara någon eller något. I leken kan barn med olika modersmål ha ett rikt utbyte av 
varandra, fast de inte har ett gemensamt språk hävdar Calderon (2006). Genom leken 
utvecklar barnen både sin språkliga och sociala kompetens. Förskolan ska erbjuda en miljö 
där alla barn kan få utlopp för sin verksamhetslust och inspireras till utforskande och 
upptäckande. Med ett interkulturellt arbetssätt tar man barnens egna erfarenheter, intressen 
och kunskaper som utgångspunkt vid olika aktiviteter (ibid.). Tillsammans med andra subjekt 
erfar vi och skapar mening i vår livsvärld. Barnet är uppslukat av att vara med andra i världen. 
Barn griper utan vidare tag i varandras språk eller lekhandlingar, skapar mening och bjuder in 
eller avvisar andra att delta anser Johansson & Pramling Samuelsson (2007).   
   
Enligt den forskning och litteratur jag tagit del av till denna studie visar det mesta på lekens 
viktiga och betydelsefulla mening och lärande för barnen.  Leken är grunden för allt lärande 
och en viktig del i arbetet på förskolan vilket framkommer i denna studie och som även 
Lillemyr (2002) och Jonstoij (2000) påvisat. Att leka är roligt och kreativt. I leken kan vi 
människor drömma, fantisera och bearbeta upplevelser. Leken lär oss om livet, världen och 
oss själva menar Calderon (2006). Lär oss att leva oss in hur andra människor tänker och 
känner. Genom leken utvecklas barnen socialt och känslomässigt, motoriskt och intellektuellt, 
och där utvecklar de sin kommunikationsförmåga. I leken kommuniceras det inte bara med 
ord utan också med rörelser, gester, ljud, tonfall, röstlägen och andra signaler (ibid.). Barn 
föds till att vara lärande lekande människor med en vilja att förstå och bemästra sin omvärld 
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och det är tillsammans med andra som detta händer (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson, 2003). 
 
Här har jag därmed besvarat och diskuterat min första frågesällning och fått informanternas 
berättelser om hur de tillvaratar kulturen i barns olika lekar. 
 

6.1.2 Förskolans kulturella arbete på andra sätt 
 
Resultatet visade även på att trots att det inte medvetet arbetas med att ta tillvara på kulturen i 
barns lek så kan man på många andra sätt ta tillvara på kulturen. Genom att berätta och visa 
för barnen vart alla kommer ifrån, hälsa alla välkomna på sitt eget språk, bjuda in till 
matlagningar och visa intresse och nyfikenhet inför andras länder och kulturer går det att 
komma långt och det kan även vara starten inför ett större kulturellt arbete enligt mig. För 
som Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) uttrycker så kan barns förståelse för andra öka 
genom att i förskolan integrera skilda erfarenheter, kulturer och bakgrunder och därmed även 
öka förståelsen för olikheter, mångfald och människors olika livsbetingelser. Barn utvecklar 
en förståelse för människors skilda bakgrunder och livsbetingelser när pedagogerna låter den 
mångkulturella förskolan återspeglas både i miljön och i det pedagogiska arbetet (ibid.).     
 
Något att tänka på är att berättelsesvaren, inte på något sätt visar på det är rätt eller fel eller att 
förskolan inte gör det som krävs av dem, utan detta var informanternas egna berättelser om 
hur arbetet på deras respektive förskola går till. Min egen erfarenhet säger mig att arbetet ute 
på förskolorna, oavsett vilken förskola det är, strävar efter den viktigaste visionen av alla, att 
barnen ska ha det så bra som möjligt. Förskollärarna lägger största vikt vid barnen för deras 
utveckling, lärande och välbefinnande. Sättet att göra det på kan skilja sig mellan olika ställen 
runt om i Sverige och världen.   
 
Min andra frågeställning om hur det arbetas med att ta tillvara på kulturen i barns lekar i den 
dagliga verksamheten på informanternas respektive förskolor har blivit förklarad ovan samt 
hur informanterna berättade att de arbetar med och synliggör barnens olika hemkulturer.  
 

6.2 Metoddiskussion 
 

Jag anser att mitt val av narrativ metod har varit tillfredsställande mot studiens syfte och 
fördelarna har varit att jag har kunnat ställa följdfrågor och vara ”en del av” intervjun tack 
vare det öppna klimat som rådde. Då detta är berättelser utifrån det narrativa perspektivet är 
det ju informanternas egna och personliga tolkningar och berättelser som kommer fram här. 
Jag kan därmed inte sitta och diskutera om jag skulle fått fram ett mer korrekt svar om jag 
gjort på ett annat sätt, då detta passade mig bäst. Visst hade jag genom observationer kunna 
”se” mera konkret om de tog tillvara på kulturen i barns lek och hur de arbetar med detta, men 
det var inte mitt syfte att just se det med egna ögon, utan jag ville ha två förskollärares 
personliga berättelser och kulturen och leken. Genom min pilotstudie som genomfördes kände 
jag att jag kunde kontrollera tillförlitligheten i det jag ville undersöka och då även 
kvalitetssäkra intervjuguiden. Jag kan dock inte vara säker på att informanterna arbetar på ett 
sådant sätt som framkom under intervjuerna.  
 
Ljudinspelningen var till stor hjälp vid redogörelsen av informanternas berättelser. Jag kunde 
gång på gång lyssna på intervjuerna, samtidigt som jag fick med alla uttryck och betoningar 
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som informanterna använde sig av för att bekräfta eller understryka för dem viktiga åsikter 
(Johansson, 2005). 
 

6.2.1 Diskussion av frågeställningarna 
 
Mina frågor i intervjuguiden ställdes på ett sådant sätt att informanterna själva, utifrån sitt 
perspektiv, fick berätta för mig vad de ansåg om lek, hur och om de tog tillvara på kulturen i 
barns lek och så vidare. Frågorna öppnade upp till en givande och livlig stund för 
informanterna där de gavs tillfälle att verkligen tänka till och reflektera kring hur de faktiskt 
arbetar med vissa saker på förskolan. Mina frågeställningar till denna studie anser jag att jag 
har fått svar på. En viss skillnad på det informanterna berättade om hur de tog tillvara på 
kulturen i barns lek och hur de arbetade med detta fanns och denna skillnad märkte jag 
berodde på den erfarenhet de båda informanterna hade av att arbeta med barn från andra 
länder och kulturer.      
 

6.3 Förskoleyrkets kulturella samhällspåverkan 
 
Den pedagogiska verksamhetens kulturella betydelse inom förskolan är stor och då genom att 
de mindre barnen fostras till att visa intresse mellan varandra, till olika levnadsmönster, 
världen och den kulturella mångfalden. Den pedagogiska miljön i barnens vardag ska 
uppmärksamma lärandets kulturella betydelse. En pedagogisk utveckling under småbarnsåren 
omfattar också kulturellt lärande som går utöver barnens sociala relationer. En värdegrund 
som påverkar både pedagogik och demokrati. Enligt Lahdenperä & Lorentz (2010) är 
tolkningen och tydningen av begreppet pedagogik grunden för förskolan och skolans 
övergripande arbete med demokrati, värdegrund och likabehandling. Även Lunneblad (2006) 
hävdar att om förskolan bedriver ett aktivt kulturellt arbete i verksamheten bidrar det till att 
barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors värderingar och 
livsvillkor samt blir mer medveten om det egna kulturarvet och större delaktighet i andras 
kulturer.  
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Det vore intressant att undersöka om jag genom observationer skulle komma fram till att 
förskolan med mest erfarenhet av barn från andra länder verkligen arbetar mera med kulturen 
på olika sätt, som det framkommit i denna studie. Sedan skulle man även kunna studera hur 
just barnen uppfattar och tar till sig andra barns kulturer samt vad det kulturella arbetet mer 
specifikt leder till längre fram i åldrarna.   
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Bilaga 1 – Missivbrev 
                                                                    Hudiksvall, 2011-09-07 

 
Bästa förskollärare som vill delta i en studie om det kulturella perspektivet på 

barns lek! 
 

I den här studien vill jag ta reda på Din erfarenhet om hur du och ditt arbetslag 
tar tillvara på kulturen i barns lek och hur det sedan arbetas med detta. Jag är 
tacksam om Du vill ställa upp på en intervju som är tänkt att pågå i ca 45 min. 
Om du önskar ytterligare upplysningar om din medverkan, tid och plats för 
intervjun eller uppsatsen får du gärna höra av dig till mig via telefon eller mejl. 
 
I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng som jag denna 
termin har påbörjat med inriktning pedagogik. Jag heter Elin och läser på 
lärarprogrammet med inriktning till förskollärare på Högskolan i Gävle. 
 
Jag kommer under intervjuerna att utgå från de forskningsetiska principerna och 
ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan eller 
välja att inte svara på vissa frågor. Jag kommer att använda mig av 
ljudinspelning för att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjun, ingen 
annan än handledare/examinator kommer att ha tillgång till det inspelade 
materialet. Materialet kommer endast att användas i studiesyfte och kommer att 
förstöras efter användning.  
 
Det slutgiltiga arbetet kommer dock att finnas tillgängligt för andra på internet 
via Högskolan Gävles bibliotek, men jag kan garantera dig och din förskola 
konfidentialitet i uppsatsen. 
 
 
 
 

 
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar  

Elin Karlsson 
 

Elin Karlsson 
xxx. xxx@hotmail.com 

 
Handledare Högskolan i Gävle, fil.dr Lisbeth Claeson 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

 

Allmänna bakgrundsfrågor: 

� Berätta kort om din formella högskoleutbildning 

� Hur länge har du arbetat på förskolan?  

� Hur ser barngruppen ut? 

� Vilka tidigare erfarenheter av att arbeta med barn har du? 

Lek och lärande: 

� Berätta om vilken innebörd du ger till barnens dagliga lek? 

� Barnens bakgrund och härkomst, hur mycket tror du att det påverkar leken? 

� Hur du ser på barnens dagliga lek och lärande? 

� Om det framkommer något i ett barns lek som är problematiskt och utsatt, berätta hur 

du hanterar det? 

� Beskriv på vilket sätt barnen kan ta till sig andra barns kultur i t.ex. leken? 

� Berätta hur du gör för att bygga upp en god kontakt, kännedom och delaktighet i 

barnens särskilda hemkultur? 

� Om det är svårt att få i gång en dialog med föräldrarna om deras kultur hur förhåller 

du dig då? 

� Vilka krav ställer läroplanens direktiv på dig som pedagog? 

Förskolans verksamhet: 

� Berätta på vilket sätt ni inom er förskolas verksamhet tillvaratar olika kulturer i 

barnens lekar? 

� Berätta hur ni som arbetar inom verksamheten förhåller er till olika kulturer i relation 

till barnens lärande? Hur får man alltså med kulturen i lärandet? 

� Om ni på förskolan märker något intressant som framkommer i leken, hur spinner ni 

vidare på det i så fall? 

� Vilken utveckling har förändringar i läroplanen inneburit för kollegiet? 

Övrigt: 

� Är det något mer du vill tillägga till det vi pratat om? 

 
 

 


